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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Дбаючи про добробут 

громад, ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ З 

КЕРНЕЛ» допомогли у придбанні 
роторних косарок для Вишневої 

сільради (Полтавська обл.) 
та для КП «Житлово-комунальне 

господарство Білоусівської сільради» 
с. Білоусівка (Черкаська обл.).

стор.
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ЦIКАВI ПОДIЇ
У селах Шевченкове 
та Смирнівка, що на 
Харківщині, цьогоріч 

ГУЧНО ВІДЗНАЧАЛИ 
КУПАЛЬСЬКУ НІЧ. 

А фінансову підтримку для 
проведення дійства надали 

підприємства «Мрія» (Кернел) 
та «Краснопавлівський КХП» 

(Кернел) спільно з БФ «Разом 
з Кернел».

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 24 (46)
3 серпня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Економічна активність населення України за статтю та місцем проживання в І кварталі 2018 року.

Шановні читачі!
За нашими вікнами яскравими барвами 

буяє літо. Час важливих справ, нових пере-
мог та звершень. Ця пора стала для сільських 
громад Полтавщини, Харківщини, Черкащи-
ни та Київщини плідною на проекти, реалізо-
вані спільно з агропідприємствами компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Тож запрошуємо Вас у світ добрих 
справ.

Розпочнемо з проектів, пов’язаних із по-
кращенням благоустрою та інфраструктури, 
на які Кернел спрямовував фінансування в 
липні. Йдеться, зокрема, про спорудження 
системи освітлення в с. Лівенське (Новосан-
жарський р-н, Полтавська обл.), а також про 
монтаж систем вуличного освітлення в селах 
Тарасівка та Почаївка (Гребінківський р-н, 
Полтавська обл.).

Крім того, у с. Лебедівка (Сахновщин-
ський р-н, Полтавська обл.) за фінансо-
вої участі підприємства «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» пройшов ремонт під’їз-
ної дороги. Для громади Вишневої сільради 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.) та для 
КП «Житлово-комунальне господарство 
Білоусівської сільради» с. Білоусівка (Дра-
бівський р-н, Черкаська обл.) Компанія при-
дбала роторні косарки, а для сіл Бабичівка 
та Устимівка (Глобинський р-н, Полтавсь-
ка обл.) — газонокосарки.

Результатами співпраці з підприємства-
ми «Аршиця» (Кернел), «Говтва» (Кернел), 
«Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» на 
шпальтах поділилися очільники Озерянської 
(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.), Покров-
ської  (Решетилівський р-н, Полтавська обл.) 
та Микілківської сільрад (Котелевський р-н, 
Полтавська обл.).

Також Компанія надала допомогу в 
рамках проекту збереження фауни Сахнов-
щинського району Харківщини. Мова про 
придбання та запуск у лісову зону с. Шевчен-
кове 100 голів фазанів. Нагадаємо — рік тому 
кернелівці вже брали участь в ініціативі. Тоді 
було випущено 128 голів птиці.

Свято Івана Купала  разом з Кернел від-
значили громади сіл Шевченкове (Сахнов-
щинський р-н, Харківська обл.) та Смирнівка 
(Лозівський р-н, Харківська обл.), а Петра та 
Павла відсвяткували жителі с. Бессарабівка 
(Кегичівський  р-н, Харківська обл.).

Крім того, завдяки підтримці Кернел ар-
тисти зразкового театру танцю «Гармонія» з 
смт Решетилівка (Полтавська обл.) відвіда-
ли черговий фестиваль, учасники колективів 
художньої самодіяльності Будинку культури 
с. Вишневе (Оржицький р-н, Полтавська обл.) 
завітали до визначних місць Черкащини, а в 
Черняхівці (Чутівський р-н, Полтавська обл.) 
було організовано свято «Маріїна Долина».

Окремо варто сказати, що на адре-
су нашої редакції систематично надходить 
безліч листів-подяк. У сьогоднішньому но-
мері теплі слова адресовані представникам 
підприємства «Мрія» (Кернел) — за спор-
тивний інвентар для позаміського закладу 
оздоровлення та відпочинку «Ялинка», що 
у Валківському районі Харківщини, а також 
підприємству «Кам’янка» (Кернел) — за кош-
ти, виділені на проведення косметичних 
ремонтів у Садківській ЗОШ (Кременчуць-
кий р-н, Полтавська обл.).

Також у випуску Ви знайдете цікаву ін-
формацію, вакансії 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

 

ЕКОНОМІЧНО 
АКТИВНЕ 

НАСЕЛЕННЯ
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років – усього, 
тис. осіб
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здатного 
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старше 
праце-

здатного 
віку

ЗАЙНЯТЕ 

НАСЕЛЕННЯ
у віці 15–70 

років – усього, 
тис. осіб

праце-
здатного 

віку

старше 
праце-

здатного 
віку

БЕЗРОБІТНЕ 

НАСЕЛЕННЯ
у віці 15–70 

років – усього, 
тис. осіб

праце-
здатного 

віку

старше 
праце-

здатного 
віку

Усе населення 17 747,7 17 090,5 657,2 16 034,9 15 378,6 656,3 1712,8 1711,9 0,9

Жінки 8486,1 8139,6 346,5 7711,7 7365,2 346,5 774,4 774,4 —
Чоловіки 9261,6 8950,9 310,7 8323,2 8013,4 309,8 938,4 937,5 0,9

Міські поселення 12 267,0 11 834,7 432,3 11 150,8 10 719,4 431,4 1116,2 1115,3 0,9
Сільська місцевість 5480,7 5255,8 224,9 4884,1 4659,2 224,9 596,6 596,6 —

За даними Держстату

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОЛЕКТИВ. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний фахівець, який любить 
свою роботу, знає, як виконувати 

її результативно. Ми продовжуємо 
знайомити Вас з історіями успіху 
тих, хто будує успішне майбутнє 

своїх родин та всієї України.

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Покращення рівня 

та умов життя в сільській місцевості 

є одним з пріоритетних напрямків 

соціальної політики агропідприємств  

Кернел та БФ «Разом з Кернел». 

Щороку Компанія інвестує мільйони 

гривень у подібні проекти. У липні за 

фінансування Кернел реалізовано 

чергові добрі справи. Детальніше 

про них читайте 

на шпальтах газети.

стор.

4-5



2 3 серпня 2018 року

  ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

КОМУНАЛЬНI ПОСЛУГИ: 
що робити, якщо накопичилися борги?

За даними Держстату, кількість українців, 

які заборгували фірмам — постачальникам 

електроенергії, газу, води й тепла, зростає з кожним 

місяцем. Чим загрожує несплата за комуналку і що 

робити, якщо накопичилися борги?

Самі постачальники послуг вимагати погасити заборго-
ваність не можуть — за законом, рішення про стягнення 
боргу може прийняти тільки суд. Натомість в Україні діє 

спрощена система стягнення боргів. Після того як фірма — по-
стачальник послуг подає позов на боржника, судове рішення 
виноситься протягом трьох днів, причому без виклику сторін 
— тобто ані боржника, ані комунальників.

За рішенням суду боржнику доведеться не тільки виплати-
ти борг, а й оплатити судовий збір, а також інфляційні витрати 
Й авансовий внесок. Крім того, боржник зобов’язаний надати 
інформацію про свої доходи та майно, а виконавча служба від-
раховуватиме певний відсоток від його зарплати або пенсії. До 
того ж боржнику доведеться заплатити виконавчий збір — 10% 
від суми боргу.

Рекомендації для тих, хто не може сплатити борги вчасно

 ПО-ПЕРШЕ, у вас є можливість реструктуризувати борг — про це ми вже писали раніше. Укладіть з постачальником 
послуг договір про реструктуризацію заборгованості. Але спочатку потрібно тверезо оцінити свої фінансові можливості й 
просити такі умови розстрочки, на яких ви реально зможете розрахуватися з боргом. Дізнайтеся, чи діють у вашому місті 
муніципальні програми допомоги боржникам.

 ПО-ДРУГЕ, якщо ви отримали судовий наказ про стягнення боргу, у вас є десять днів, щоб його оскаржити. Можна 
спробувати перерахувати суму боргу, нараховану постачальником, застосувати строки позовної давності й навіть ви-
магати, щоб суд перевірив, наскільки ваш тариф відповідає закону. Втім, судова справа — процедура довга і складна. 
Подумайте, можливо, дешевше і зручніше буде все ж виплатити борг.

 ПО-ТРЕТЄ, не варто забувати: якщо послуги вам не надавалися, платити за них ви не зобов’язані. Тому потрібно ре-
тельно документувати і збирати докази всіх випадків відсутності опалення, гарячої води та інших комунальних послуг.

  СТАТИСТИКА РЕГІОНІВ

НА ХАРКIВЩИНI ВСЕ МЕНШЕ РОДИН 
ВИРIШУЮТЬ СТАТИ БАТЬКАМИ

У Харківській області більшість родин не мають дітей. Про 

це повідомили у обласному ГУ статистики, коментуючи 

статистичні дані по регіону. Сьогодні в області проживає 

426 тис. дітей та підлітків.

Фахівці порахували, що 
219 тис. із загальної кіль-
кості дітей — хлопчики, 
206 тис. — дівчата.

За минулий рік у Хар-
ківській області народилось 
21,6 тис. немовлят.

За даними вибіркового 
обстеження умов життя до-
могосподарств, лише третина 
(34%) родин області мала ді-
тей. Переважна більшість ро-
дин (82,9%) виховує одну ди-
тину, двох дітей виховує 15,7% 
родин, трьох та більше —
лише 1,4% родин.

«У Харківській області є 
діти-сироти та діти, позбав-
лені батьківського піклуван-

ня, кількість яких на кінець 
2017 року становила 4312 осіб 
(з них 2119 дівчат). Протягом 
2017 року було усиновлено 
195 дітей (з них 92 дівчин-
ки)», — зазначили в управлінні.

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Україні 
виробник та експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільськогосподар-
ської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Кернел щороку 
підтверджує беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності 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 Компанією га-
лузі АПК відповідно до Індексу прозорості 
найбільших компаній в Україні.  У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку євро-
бондів, розмістивши на Ірландській фон-
довій біржі п’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% світового ви-
робництва соняшникової олії. Торговельнi 
марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою 
продукцію Кернел постачає у понад 60 кра-
їн світу, серед основних ринків збуту — Ін-
дія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. 

Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік. 
Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та 
ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у 
більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на понад 
540 тис. га землі. Одночасно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної 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 програми агропiдпри-
ємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел». У Полтавській області Компа-
нія обробляє землі в Оржицькому, Лубен-
ському, Пирятинському, Гребінківському, 
Глобинському, Кременчуцькому районах 
та представлена підприємствами «Вишне-

ве-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кер-
нел). У Новосанжарському, Кобеляцькому, 
Кременчуцькому, Козельщинському ра-
йонах Полтавщини працює підприємство 
«Аршиця» (Кернел). У Решетилівському 
та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У 
Зіньківському, Котелевському, Чутівсько-
му — «Україна» (Кернел). У Драбівському 
та Золотоніському районах Черкащини, 
а також у Яготинському районі Київської 
області інтереси Кернел представляє під-
приємство «Придніпровський край». У Чи-
гиринському районі Черкащини та Світло-
водському районі Кіровоградщини працює 
підприємство «Кам’янка» (Кернел). Що 
стосується Харківської області, то тут ком-
панію Кернел представляють: підприєм-
ство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозів-
ському, Сахновщинському, Кегичівському, 
Нововодолазькому, Красноградському 
та Валківському районах, «Краснопавлів-
ський КХП» (Кернел), що орендує землі в 
Лозівському, Первомайському, Сахнов-
щинському та Балаклійському районах, а 
також підприємство «Україна» (Кернел), 
що обробляє паї в Шевченківському районі 
області. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благо-
дійного фонду.

ПРАВОВI ОСНОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОСТРОКОВОЇ ПЕНСIЇ УЧАСНИКАМ АТО
Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників 

антитерористичної операції» від 18 жовтня 2016 року № 1683-VIII внесено зміни до статті 30 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пункту 3 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Умови призначення дострокової пенсії учасникам АТО 

роз’яснюють фахівці Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

У зв’язку з внесеними змінами до розділу 

XV «Прикінцеві положення» Закону Укра-

їни «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» мають право на при-

значення дострокової пенсії за віком після 

досягнення чоловіками 55 років, жінками —

50 років та за наявності страхового стажу 

не менше 25 років для чоловіків і не менше 

20 років для жінок» такі категорії громадян:

 військовослужбовці, особи начальницького 
й рядового складу органів внутрішніх справ, які 
брали участь у бойових діях, в антитерористич-
ній операції в районах її проведення, а також ті, 
які стали інвалідами внаслідок поранення, конту-
зії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини 
або при виконанні інших обов’язків військової 
служби (службових обов’язків), або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з перебуванням на 
фронті, виконанням інтернаціонального обов’яз-
ку чи безпосередньою участю в антитерористич-
ній операції в районах її проведення;

 дружини (чоловіки), якщо вони не взяли по-
вторний шлюб, батьки військовослужбовців, 
осіб начальницького й рядового складу органів 
внутрішніх справ, які померли (загинули) у пе-

ріод проходження військової служби (виконан-
ня службових обов’язків) чи після звільнення 
зі служби, але внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків 
військової служби (службових обов’язків), за-
хворювання, пов’язаного з перебуванням на 
фронті, безпосередньою участю в антитерорис-
тичній операції в районах її проведення;

 особи, яким надано статус учасника бойо-
вих дій відповідно до пункту 20 статті6 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», це — особи, які у складі 
добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України, 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, перебува-
ючи безпосередньо в районах антитерористич-
ної операції у період її проведення, за умови, що 
в подальшому такі добровольчі формування були 
включені до складу Збройних сил України, Мініс-
терства внутрішніх справ України, Національної 
гвардії України та інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань та право-
охоронних органів;

 особи, які стали особами з інвалідністю вна-
слідок поранення, контузії, каліцтва або захво-
рювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпечен-
ні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її 
проведення у складі добровольчих формувань, 
що були утворені або самоорганізувалися для 
захисту незалежності, суверенітету та територі-
альної цілісності України, за умови, що в подаль-
шому такі добровольчі формування були включе-
ні до складу Збройних сил України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Національної поліції, 
Національної гвардії України та інших утворених 
відповідно до законів України військових форму-
вань та правоохоронних органів (пункт 12, стаття 
7 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту»);

 особи, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних під час безпосе-
редньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи без-
посередньо в районах її проведення у складі до-
бровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни, але в подальшому такі добровольчі форму-
вання не були включені до складу Збройних сил 
України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Національної поліції, Національної гвардії Укра-
їни та інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань та правоохорон-
них органів, і виконували завдання антитерорис-
тичної операції у взаємодії зі Збройними силами 
України, Міністерством внутрішніх справ Украї-
ни, Національною поліцією, Національною гвар-
дією України та іншими утвореними відповідно 
до законів України військовими формуваннями 
та правоохоронними органами (пункт 13, стаття 
7 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту»);

 особи з числа резервістів і військовозобов’я-
заних, яким надано статус учасника бойових дій 
відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни 
відповідно до пункту 11 статті 7 Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», дружини (чоловіки), якщо 
вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким 
надано статус особи, на яку поширюється чин-
ність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», відпо-
відно до абзаців 6 та 7 пункту 1 статті 10 зазна-
ченого Закону, а також абзацу 8 пункту 1 статті 
10 зазначеного Закону з числа членів сімей ре-
зервістів і військовозобов’язаних.



3 серпня 2018 року 3
  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ОЙ НА IВАНА, ТА НА КУПАЛА

Шанують і дотримуються 
звичаїв на Харківщині. У 
селах Шевченкове (Сах-

новщинський р-н) та Смирнівка 
(Лозівський р-н) у цей день гучно 
зустріли купальську ніч. А фінансо-
ву підтримку для проведення цих 
дійств надали підприємства «Мрія» 
(Кернел) та «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел) спільно з БФ «Разом 
з Кернел».

Світлана Лисенко, 
голова с. Шевченкове

«Другий рік поспіль підприємство 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» направляють кошти на 
вирішення організаційних момен-
тів святкування Івана Купала в 
нашому селі. Цьогоріч урочистос-

ті вдалися на славу: театральне 
дійство з русалками, водяниками, 
купальське вогнище, спеціально 
підготовлені концертні номери, 
а по завершенні — дискотека для 
молоді. Особливо раділи дійству 
дітки, адже для них було орга-
нізовано особливу програму з 
атракціонами (зокрема батутами). 
Саме цю розвагу для малечі опла-
тив Кернел. А ще громада вдячна 
кернелівцям за придбання меблів 
для кабінету першокласників на-
шої школи (сума становить 68 тис. 
грн), за кошти на ремонт навісу 
та придбання дверей для дитячо-
го садочка (30 тис. грн). Приємно 
працювати з Компанією, яка дбає 
про інтереси громади, сподіває-
мося, так буде й надалі».

Для наших предків Івана Купала було центральним святом літа. 

З ним пов’язано чимало колоритних традицій і ритуалів. У народі 

вважалося, що на Купала прокидається вся нечисть, і захиститися 

від неї можна тільки за допомогою особливих обрядів. 

Олександр Хобта, 
голова с. Смирнівка

«Цьогоріч понад 100 жителів нашого 
села стали учасниками свята Івана 
Купала. З них більшість — дітки, для 
яких за кошти підприємства «Крас-
нопавлівський КХП» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» було організовано 
роботу атракціонів та ласощі — со-
лодку вату. Крім того, було підготов-
лено концертну програму та дис-

котеку. Хочу подякувати Кернел за 
спонсорство. Додам, що Компанія 
раніше допомагала у придбанні му-
зичної апаратури для Будинку куль-
тури, завдяки чому ми маємо змогу 
поводити подібні свята. А ще аграрії 
співфінансуватимуть проект із при-
дбання соціального автобуса для 
пенсіонерів, який обслуговуватиме 
населення декількох сіл, та надавали 
кошти для літнього оздоровлення ді-
тей. Дякую Кернел за добрі справи!»

Дітвора з с. Смирнівка (Лозівсь-Дітвора з с. Смирнівка (Лозівсь-

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

підприємству «Краснопавлівський підприємству «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел) та БФ «Разом з КХП» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» за організоване Кернел» за організоване 

свято Івана Купаласвято Івана Купала

У с. Шевченкове У с. Шевченкове 

(Сахновщинський р-н, (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.) за фінансового Харківська обл.) за фінансового 

сприяння підприємства сприяння підприємства 

«Мрія» (Кернел) «Мрія» (Кернел) 

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

відзначили Івана Купалавідзначили Івана Купала

НА ПЕТРА 
ТА ПАВЛА

12 липня закінчується Петрів піст, і 

українці святкують День апостолів Петра й 

Павла або, як у народі казали, «Пе' тра». За 

традицією до свята прибирають 

оселі — підбілюють та підфарбовують їх. 

У приміщенні вивішують вишиті рушники. 

На церковну службу йдуть з квітами й 

віночками з червоними маками.

А громада с. Бессарабівка, що в Кеги-
чівському районі Харківщини, вирішила 
відзначити цей день за власним сцена-

рієм.
— Оскільки з об’єктивних причин нам не 

вдалося провести урочистості до Івана Купа-
ла, було прийнято рішення влаштувати свято 
саме на Петра, — розповідає Вікторія Галу-
щак-Кривошея, завідувачка сільського Будин-
ку культури. — Завдяки коштам від підприєм-
ства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
дійство було організоване на березі водойми. 
Компанія оплатила потрібну кількість пально-
го для роботи генератора.

Варто зауважити, що  за кошти Кернел 
також придбано заохочувальні подарунки для 
учасників конкурсів та продукти для козацької 
каші, якою частували всіх охочих. Без пере-
більшення, свято залишило у місцевих жи-
телів чимало позитивних вражень та емоцій. 
Кожен з присутніх отримав заряд бадьорості 
на рік уперед.

— І хоча я працюю на посаді менше року, 
проте вже зараз можу сказати, що Кернел —
саме та Компанія, яка при потребі підтримува-
тиме культурні ініціативи, — продовжує наша 
співрозмовниця. — Це надважливо, тому 
що селянин постійно перебуває у буденних 
справах і клопотах, а подібні свята дають мож-
ливість хоча б трохи відпочити. Тому дякую 
Компанії за допомогу! Переконана в нашій по-
дальшій співпраці.

ПРО ВРАЖАЮЧI ПОДОРОЖI ТА ПЕРЕМОЖНI ФЕСТИВАЛI
Не секрет, що, окрім систематичних інвестицій в соціальну 

сферу, що стосується зокрема й культури, агропідприємства 

компанії Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» по 

можливості підтримують ще й ініціативи ансамблів місцевої 

художньої самодіяльності.

Анна Калашнікова, керівник зразкового театру танцю «Гармонія»

«Уже більше дев’яти років у смт Решетилівка працює зразковий театр 
танцю «Гармонія». На сьогодні його вихованцями є понад 100 таланови-
тих танцюристів п’яти вікових категорій, найменшим — по чотири роки. 
Наші колективи є активними учасниками різноманітних змагань всеу-
країнського та міжнародного рівня. Особливістю є те, що ми ніколи не 
повторюємося з фестивалями. Так, нещодавно взяли Гран-прі в Дніпро-
петровську. А також два перших місця на всеукраїнському «весняному 
фестивалі», який проходив у Харкові. Саме завдяки підтримці підпри-
ємства «Говтва» (Кернел), що забезпечило нас транспортом, ми змогли 
відвідати даний захід. Дякуємо Компанії за розуміння!»

Іван Товстопят, завідувач БК с. Вишневе

«З підприємством «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
ми маємо гарний досвід співпраці. При потребі підприємство забезпе-
чує нашу художню самодіяльність транспортом для участі у конкурсах, 
концертах, фестивалях. Також раніше виділялися кошти на придбання 
сценічних костюмів. Наголошу ще й на тому, що наші артисти є відомими 
далеко за межами села, району та області. Наприклад, ансамбль народ-
них інструментів «Червона калина» є лауреатом міжнародного рівня та 
виступав навіть на телебаченні, у проекті «Україна має талант». Влітку 

ми вирішили зробити нашим артистам подарунок — організувати 
екскурсії до цікавих місць Черкащини — у Музей української гар-
моніки в місті Жашкові, на каньйон у селі Буки та в Софіївський 
парк і на фонтани в Умані. Кернелівці відгукнулися на таку ініціа-
тиву та вкотре забезпечили транспортом для поїздки. Дякуємо 
аграріям за увагу й турботу!»

Микола Штанько, голова Черняківської сільради

«Щороку в Черняківці проходить обласне свято «Маріїна Долина», 
присвячене творчості відомої поетеси та письменниці Марії Баш-
кирцевої. Вона певний час жила в нашому селі. Цьогоріч у рамках 
заходу організовано театралізовані виступи, а також виступи кра-
щих аматорських колективів Чутівщини, обласну виставку-конкурс 
робіт художників та майстрів декоративно-прикладного та ужит-
кового мистецтва, спортивні змагання та розваги, атракціони для 
дітей. Фінансову допомогу для організації заходу надали підпри-
ємство «Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Наголошу на 
тому, що з цією Компанією ми маємо тісну співпрацю. Традиційно 
аграрії надають підтримку у проведенні спортивних заходів, днів 
села, за їхньої допомоги реалізовуються різноманітні соціальні 
програми, за що дякуємо Кернел».

Так, нещодавно завдяки допомозі від підприємства «Говтва» (Кер-
нел) актори зразкового театру танцю «Гармонія» з смт Решети-
лівка (Полтавська обл.) відвідали черговий фестиваль, учасники 

художньої самодіяльності Будинку культури с. Вишневе (Оржицький р-н, 
Полтавська обл.) відвідали визначні місця Черкащини, а в Черняхівці (Чу-
тівський р-н, Полтавська обл.) організовано свято «Маріїна Долина».

ПОДРОБИЦІ — У КОМЕНТАРЯХ

Фото з екскурсії учасників художньої самодіяльності Будинку культури Фото з екскурсії учасників художньої самодіяльності Будинку культури 

с. Вишневе (Оржицький р-н, Полтавська обл.) до визначних місць Черкащини. с. Вишневе (Оржицький р-н, Полтавська обл.) до визначних місць Черкащини. 

Транспорт для поїздки надало підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел)Транспорт для поїздки надало підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел)

Фото зі святкування Фото зі святкування 

Петра і Павла у с. Бессарабівка Петра і Павла у с. Бессарабівка 

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

Коштами на організацію допоміг КернелКоштами на організацію допоміг Кернел

Громада с. Черняхівка (Чутівський р-н, Громада с. Черняхівка (Чутівський р-н, 

Полтавська обл.) дякує підприємству Полтавська обл.) дякує підприємству 

«Україна» (Кернел) за допомогу у «Україна» (Кернел) за допомогу у 

проведенні свята «Маріїна Долина»проведенні свята «Маріїна Долина»
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПОДРОБИЦІ — У КОМЕНТАРЯХ

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ 
КРАЮ

Нещодавно агропідприємства Кернел — «Придніпровський край», «Юнігрейн-Агро» та 
«Вишневе-Агро» спільно з БФ «Разом з Кернел» допомогли у придбанні чергових ко-
рисних для підопічних сіл речей. Зокрема, для громади Вишневої сільради (Оржиць-

кий р-н, Полтавська обл.) та для КП «Житлово-комунальне господарство Білоусівської сіль-
ради» с. Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.) придбано роторні косарки, а для сіл 
Бабичівка та Устимівка (Глобинський р-н, Полтавська обл.) — газонокосарки. Бюджет витрат 
Компанії склав майже 80 тис. грн.

Компанія Кернел — яскравий приклад соціально відповідального бізнесу в 

Україні. У Кернел розроблено ряд комплексних проектів, спрямованих на 

вирішення найбільш важливих соціальних проблем у підопічних селах. Усі 

ініціативи реалізуються на регулярній основі та орієнтовані на довгостроковий 

результат. Серед них важливе місце посідають проекти, спрямовані на 

підвищення благоустрою сільських територій.

Валентина Гарбуз, голова Вишневої сільради

«Справа в тому, що наша сільрада має значну територію, до її складу входить шість населених 
пунктів. Відповідно маємо й чималий обсяг робіт із обкошування узбіч, благоустрою місць за-
гального користування, парків, кладовищ. Щороку такі роботи допомагали виконувати аграрії 
підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел), виділяючи спеціальну техніку. А цьогоріч для нашо-

го господарства вирішено придбати роторну косарку. Коштами, звісно, допоміг Кернел. Та й 
взагалі, з цією Компанією-орендарем та з її працівниками ми маємо повне взаєморозуміння. 
Навіть важко назвати ту сферу, куди б кернелівці не спрямовували кошти. Наприклад, цього-
річ 400 тис. грн виділено для ремонту дорожнього покриття вулиць Спортивної, Тополевої і 
Травневої в с. Вишневе, фінансову підтримку одержувала сфера культури, спортивні команди 
тощо. Ми вдячні Компанії за всебічну та дієву підтримку!»

Станіслав Живопул, староста Бабичівського старостинського округу

«Завдяки фінансовій підтримці підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» для благоустрою наших сіл придбано дві газонокосарки. Це дозволило швидше та якіс-
ніше виконувати роботи з обкошування та упорядкування територій. Адже раніше для цієї 
справи ми використовували ручні та мотокоси. Додам, що Компанія завжди реагує на потре-
би громади — неодноразово надавалася допомога установам освіти, а також на проведення 
свят, розчистку доріг. А ще торік аграрії допомогли у придбанні щебеню для підсипки дамби. 
Вдячні Компанії за співпрацю!»

Валерій Бондарь, Директор КП «Житлово-комунальне господарство Білоусівської сільської ради»

«Наше комунальне підприємство, окрім надання послуг з обробітку землі жителям сіл, орен-
додавцям підприємства «Придніпровський край» (Кернел), також допомагає їм у косовиці та 
(у разі звернень сільради) обкошує узбіччя, сільські території тощо. Тому така річ, як роторна 
косарка, була нам просто необхідна. Дякуємо Кернел за те, що допомагають нашому госпо-
дарству, таким чином дбаючи про благоустрій села та комфорт місцевих мешканців».

«БIЛI НОЧI» НА ПОЛТАВЩИНI
Чимало українських сіл про якісне вуличне 

освітлення лише мріють. У багатьох 

населених пунктах воно відсутнє, а ті села, 

яким пощастило, постійно стикаються 

з питанням, як утримувати систему в 

належному стані, уникати поломок та частої 

заміни обладнання. Вирішувати проблеми 

«нічного» освітлення сільським громадам 

допомагають агропідприємства Кернел та БФ 

«Разом з Кернел». Активно подібні проекти 

реалізовуються й на Полтавщині.

Так, нещодавно підприємство «Аршиця» (Кернел) 
взяло участь у співфінансуванні проекту споруд-
ження системи освітлення у с. Лівенське (Новосан-

жарський р-н), а підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) 
профінансувало монтаж системи вуличного освітлення в 
селах Тарасівка та Почаївка (Гребінківський р-н).

ДЕТАЛЯМИ ПОДІЛИЛИСЯ ОЧІЛЬНИКИ СІЛЬРАД

«Два місяці тому спільними зусиллями обласного, 

сільського бюджетів та завдяки спонсорській під-

тримці нам вдалося реалізувати важливу справу — 

засвітити ліхтарі на центральній вулиці с. Тарасівка. 

Справа в тому, що нічного світла тут не бачили ще з 

радянських часів. Саме відтоді залишилися опори, 

на яких нещодавно було закріплено 17 ліхтарів на 

сонячних батареях. Ми дуже вдячні всім учасникам 

проекту, тим, хто долучився й кошами, і підказкою. 

До переліку помічників входить і підприємство «Ви-

шневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які 

направили на проект понад 18 тис. грн. Ці кошти 

використано на монтаж освітлювальної системи».

Сергій Савченко, голова Тарасівської сільради 

(Гребінківський р-н)

«Освітлення вулиць залишалося багаторічною мрією жителів нашого населеного пункту. Бо нічні ліхтарі —не просто окраса краєвиду, а й безпека транспорт-ного руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто змушений долати маршрути в темряві. Торік ми зробили перший крок до  нічного світла. На-писали грантовий проект, виграли його та, сподіва-ємося, невдовзі зможемо втілити в життя. Згідно з умовами проекту левова частка фінансування буде направлена з обласного та сільського бюджетів, про-те 5% суми має становити внесок громади. І саме цих 5% оплатило підприємство «Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Крім того, Компанія направила ко-шти на святкування Дня села, придбання гардин для віконних конструкцій сільського Будинку культури. Традиційно аграрії допомагають в обкошуванні те-риторій, розчистці доріг від снігу, транспортом для підвезення на учнівські конкурси, спортивні змаган-ня, музичні фестивалі.  Дякуємо, що Кернел не стоїть осторонь потреб і проблем нашої громади».
Світлана Анепір, в. о. старости 

с. Лівенське (Новосанжарський р-н)

Підприємство 
«Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли у придбанні роторних косарок для громади Вишневої сільради (Оржиць-кий р-н, Полтавська обл.) та для КП «Житлово-комунальне господарство Білоусівської сільради» с. Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.)
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З ПЕРШИХ УСТ
Систематично на шпальтах газети ми інформуємо читача про ряд соціальних проектів, які реалізовуються 

в селах Полтавщини, Київщини, Черкащини та Харківщини за фінансової підтримки агропідприємств 

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

вдалою та результативною є співпраця з Компанією та які проекти планується реалізувати разом з Кернел 

у найближчому майбутньому.

«З підприємством «Аршиця» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» ми співпрацюємо не один рік. Кернел орен-

дує земельні паї в селах Морози, Прощуради та По-

води. За цей час ми спільно з Компанією реалізували 

безліч важливих для громади проектів, за які хочу від 

себе особисто та від місцевих мешканців подякувати. 

У минулі роки кернелівці направляли кошти на при-

дбання музичної апаратури для Будинків культури 

сіл Морози та Прощуради, співфінансували проект з 

укомплектування дитячого майданчика. Традиційною 

є участь Компанії в розчистці доріг від снігу в зимо-

вий період, у проведенні загальносільських свят, у 

ремонтах шкіл та організації літнього оздоровлення 

учнів, а ще кернелівці роблять подарунки діткам до 

новорічних свят, першокласникам — до Дня знань, 

учасникам бойових дій — до Дня Перемоги. Нині на 

стадії реалізації проект з ремонту фельдшерсько-

акушерського пункту в с. Морози, куди Компанія та-

кож спрямовувала кошти. У перспективі — проведен-

ня за фінансування аграріїв поточного ремонту доріг. 

Словом, співпраця з підприємством «Аршиця» (Кер-

нел) та БФ «Разом з Кернел» завжди дає позитивний 

результат!»
Наталія Синяговська, голова Озерянської сільради 

(Кобеляцький р-н)

«Розпочну з того, що на підприємстві «Говтва» (Кернел), яке орендує землі у селах нашої сільради — Кривки, Писаренки, Покровське, — працюють відповідальні та надійні люди. У цьому наша громада уже неодноразово переконувалася. Адже досвід співробітництва з Кернел маємо чималий. Це, зокрема, співфінансування проектів з покращення водопостачання та упорядкування сільського стадіону, підтрим-ка художньої самодіяльності, ремонти освітніх закладів, а також вирішення  різноманітних господарчих питань. І для мене як для очільника сільради дуже добре мати помічників, у яких упевнена, які у будь-якій ситуації не залишаться осторонь. Та й серед пайовиків, які віддали в оренду аграріям свої наділи, неза-доволених немає. Розрахунок за користування землею проводиться вчасно та в повному обсязі. Дякую кернелівцям за те, що чують проблеми селян, сприяють їхньому вирішенню та завжди тримають руку на пульсі життя громади».
Олена Колотій, голова Покровської сільради (Решетилівський р-н)

«З підприємством «Україна» (Кернел), яке давно зарекомендувало себе соціально відповідальним 
орендарем, працювати приємно та дієво. Бо ж результати співробітництва передусім корисні для гро-
мади та селян. Серед проектів, за які окремо хотілося б подякувати, — утримання сільського водогону 
(йдеться, зокрема, і про оформлення відповідної дозвільної документації), ремонт пам’ятника воїнам 
Другої світової війни, щорічні привітання з 9 Травня, новорічно-різдвяними святами, підтримка у прове-
денні Днів села, благоустрої територій (грейдерування сільських шляхів тощо). Переконана, що Компа-
нія й надалі фінансуватиме важливі для нас проекти, і що результати співпраці сприятимуть створенню 
належних умов проживання в селах».

Віра Олефір, голова Микілківської сільради (Котелевський р-н)

Рік тому ми повідомляли про те, що за фінансової підтримки підприємства «Мрія» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» втілено в життя важливий проект, спрямований на 

підтримку та збереження фауни. Йдеться про закупівлю фазанів, які були випущені 

у природнє середовище — лісову зону с. Лебедівка Сахновщинського району 

Харківщини. Тоді було завезено 128 голів птиці. Цьогоріч вирішено продовжити 

естафету фаунізації та запустити в ліси при с. Шевченкове ще 100 пташенят. 

Коштами на придбання птиці знову допоміг Кернел.

За словами Віктора Легуша, голови Сахновщинської районної організації Українсь-
кого товариства мисливців та рибалок, сьогодні цей фактично новий для регіону 
вид птиці акліматизувався в тутешніх кліматичних умовах.

— Більш того, можемо говорити про приріст поголів’я, — додає Віктор Васильо-
вич. — Тож ми дуже вдячні підприємству «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом в Кернел» за те, 
що вкотре відгукнулися на звернення та допомогли фінансами на придбання птиці.

Не менш важливо й те, що до акції запуску фазанів Компанія залучила дітей. У Кер-
нел переконані, що подібні акції позитивно впливають не лише на навколишнє серед-
овище, а й на прищеплення молодому поколінню любові та дбайливого ставлення до 
природи. А ще аграрії впевнені, що завдяки таким проектам птахи приживуться в регіоні, 
їхня популяція збільшуватиметься.

ПРОДОВЖУЄМО ПРОДОВЖУЄМО 
ЕСТАФЕТУ ЕСТАФЕТУ 
ФАУНIЗАЦIЇФАУНIЗАЦIЇ

У ЛЕБЕДIВЦI 
ПОКРАЩЕНО СТАН 

ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
Жоден випуск нашої газети не обходиться без публікацій про те, як у селах 

Полтавщини, Київщини, Харківщини та Черкащини за фінансової участі 

агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» проходять 

ремонти дорожнього покриття. І це не дивно, адже останніми роками саме 

якість доріг викликає найбільше занепокоєння у сільських мешканців. 

Адже більшість шляхів не впорядковувалися десятиліттями.

Аналогічною донині була ситуація в с. Лебедівка, що у Сахновщинському районі 
Харківщини. Тутешня під’їзна дорога перебувала у вкрай невідповідному стані —
глибокі ями та вибоїни не лише псували транспорт, а й ставили під питання без-

пеку пересування.
— По допомогу в упорядкуванні транспортної артерії ми звернулися до підприєм-

ства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». І у Компанії пішли нам назустріч, — роз-
повідає Валентина Черкас, очільниця села. — Кернел виділив 50 тис. грн на придбання 
асфальту та оплатив працю районної дорожньої служби, яка займалася ремонтами. На-
разі всі роботи завершено! Дякуємо кернелівцям за участь у проекті.

До речі, підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» по можливості під-
тримують й інші напрямки соціальної сфери та благоустрій села. Систематично нада-
ється допомога сільській школі, транспорт для потреб громади, кошти на відзначення 
свят.

За фінансової підтримки підприємства За фінансової підтримки підприємства 

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

Кернел» реалізовано проект із запуску Кернел» реалізовано проект із запуску 

фазанів у лісову зону с. Шевченкове фазанів у лісову зону с. Шевченкове 

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

За фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) За фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у с. Лебедівка та БФ «Разом з Кернел» у с. Лебедівка 

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

упорядковано під’їзну дорогуупорядковано під’їзну дорогу
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Агрофірма «Аршиця» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(Новосанжарський, Кобеляцький, Козельщинський р-ни 
Полтавської обл.)

 Наявність власного авто з можливістю використання зі 
службовою метою.

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 Полтавської обл.)
 Наявність власного авто з можливістю використання зі 

службовою метою.

ТОВ «Агрофірма «Кам’янка» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА) 

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

 Наявність власного авто з можливістю використання зі 
службовою метою.

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

СТОВ «Мрія» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(м. Лозова, Харківська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

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

 Посвідчення водія категорії Е, D.
 Досвід роботи.

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

СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, 
Глобинський р-ни Полтавської обл.; с. Вознесенське, 

Золотоніський 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 Полтавської обл.; с. Вознесенське, 

Золотоніський 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, тел.: (093)371-62-10,

                   (067) 513-32-92

Наталія Петрівна ПарфентієваНаталія Петрівна Парфентієва  
 Посада:Посада:  завідувач складу на підприємстві «Мрія» (Кернел), завідувач складу на підприємстві «Мрія» (Кернел), 

Сахновщинський р-н, Харківська обл.Сахновщинський р-н, Харківська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«Ще в дитинстві я вирішила, що моя майбутня професія обов’язково буде 
пов’язана з підрахунками, дебетами та кредитами. Досі пам’ятаю, як батько, 
який працював зоотехніком, під час літніх канікул дозволяв підробляти в кол-
госпі. І саме там я зрозуміла, що працювати з цифрами — це моє. Ось уже 
тридцять років як я не зраджую дитячій мрії, як і господарству, куди прийшла 
працювати одразу після інституту. За цей час встигла побувати і бухгалтером, і 

заступником головного бухгалтера, і навіть головним бухгалтером. Наразі обіймаю позицію завідувача складу, 
яка також пов’язана з підрахунками — обліком продукції, мінеральних добрив, їхньою видачею та приходом. 
А ще за ці роки я вивела для себе формулу успіху бухгалтера: добросовісність, справедливість та чіткість, по-
множені на коректність. Адже гарний бухгалтер — це не лише той, хто вміє швидко складати докупи цифри, 
проводити розрахунки, а й той, хто у своїй праці залишається порядним, чесним та відкритим до людей. Що ж 
до успіху, то для мене це поняття — у стабільності, упевненості в завтрашньому дні та у досягненні цілей».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!

Повідомляємо Вам про те, що Ви можете поставити 

питання юристам компанії Кернел. Відповіді 

кваліфікованих фахівців на два найбільш актуальних 

запитання будуть опубліковані на шпальтах газети 

«У кожен двір». Тому, якщо Вам потрібна юридична 

консультація із земельних, майнових, спадкових 

питань, телефонуйте за номером гарячої лінії:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

0 (800) 501-483
(Усі дзвінки в межах України безкоштовні)

Анатолій Миколайович ПікаАнатолій Миколайович Піка  
 Посада:Посада:  електрозварник на підприємстві «Аршиця» (Кернел), електрозварник на підприємстві «Аршиця» (Кернел), 

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.Новосанжарський р-н, Полтавська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2015 року з 2015 року

«Професію електрозварника я «перейняв» у свого старшого брата. Повернув-
шись з армії й маючи на той час спеціальність водія, твердо вирішив отримати ще 
одну — електрозварника. Для цього у 1989 році закінчив Полтавське професійно-
технічне училище. І з того часу розпочалася історія мого професійного життя, яка 
продовжується донині. Останні роки працюю на підприємстві «Аршиця» (Кернел). 
У роботу вкладаю душу,  бо інакше ніяк. Адже для того, щоб якісно зварити сучасні 

технічні агрегати, треба бути не просто уважним, необхідно відповідально ставитися до завдань. Згідно з сезо-
ном виконуємо з напарником відповідні завдання — наприклад, у пору жнив це ремонт, підготовка (зварювання) 
до збиральних робіт комбайнів. У мене є обов’язкове правило: жоден день не повинен пройти марно. Справжній 
професіонал має щодня ставити у календарі відмітку про чергову виконану справу. А ще важливо бути по життю 
справедливим, як би важко це не було. Бо ж ми всі люди й повинні нести у цей світ добро та користь».

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО ЗА СПОРТИВНИЙ IНВЕНТАР 
ДЛЯ «ЯЛИНКИ»!

«Торік свою діяльність відновив позаміський заклад оздоровлення та відпо-
чинку «Ялинка», що у Валківському районі Харківщини. Цьогоріч влітку тут уже 
встигли відпочити понад 200 діток пільгових категорій із Харкова, Кегичів-
ського, Сахновщинського, Первомайського та інших районів області. Варто 
зауважити, що такий результат отримано завдяки спільним зусиллям пред-
ставників влади Валківського району Харківської області, а також спонсорів 
та благодійників. Окремо хочу відзначити начальника відділу освіти Валків-
ської РДА В. В. Новосел та заступника голови Валківської РДА Н. М. Осадчу. 
Саме вони допомагали налагодити активну роботу острівця оздоровлення. 
Також дякую нашим спонсорам, до переліку яких входить підприємство 
«Мрія» (Кернел) на чолі з директором Ю. А. Кондратенком та БФ «Разом з 
Кернел». Представники Компанії допомогли у придбанні необхідного спор-
тивного інвентарю, завдяки чому табір ожив. Усім нам хочу побажати успіхів 
та процвітання і ще більше добрих справ з думкою про дітей!»

З повагою, Наталія Заворотня, директор ПЗОВ «Ялинка» (Валківський район, Харківський р-н)

ПОДЯКА 
ЗА ПIДТРИМКУ 

СIЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
«Сьогодні у нашій школі навчаєть-
ся 270 учнів. Попри те що школа 
сільська, ми даємо непоганий 
рівень знань, про що свідчить на-
явність медалістів і те, що у нас 
навчаються дітки з районного 
центру та сусідніх сіл. Проте, як і 
в будь-якому освітньому закладі, 
що працює у сільській місцевос-
ті, у нас є чимало проблемних 
моментів, що стосуються поточ-
них ремонтів і покращення ма-
теріально-технічної бази. Адже 
державне фінансування міні-
мальне, а від практики залучати 
кошти з батьківських кишень ми 
цьогоріч відмовилися. І, на щас-
тя, нам на поміч прийшло під-
приємство «Кам’янка» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Аграрії 
виділили нам кошти для того, щоб 
провести косметичний ремонт в 
одному з найпроблемніших ка-
бінетів та на придбання фарби —
щоб освіжити інтер’єри шкільних 
приміщень. Наразі відповідні ро-
боти тривають. Варто додати, що 
Компанія не вперше приходить 
нам на допомогу. Дякуємо Кер-
нел і запрошуємо представників 
Компанії до нас на першоверес-
неві урочистості».

З повагою та вдячністю, Тамара 

Бондаренко, директор Садківської ЗОШ 

(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

Вихованці позаміського закладу оздоровлення та Вихованці позаміського закладу оздоровлення та 

відпочинку «Ялинка» (Валківський р-н, Харківська обл.) відпочинку «Ялинка» (Валківський р-н, Харківська обл.) 

дякують Кернел за спортивний інвентардякують Кернел за спортивний інвентар
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  ЦІКАВО ЗНАТИ

ПРИЙШОВ СПАС – ПIШЛО ЛIТО ВIД НАС!ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ Щороку в серпні українці відзначають три Спаси: 

Медовий, Яблучний і Горіховий. 

Ось що треба знати про ці свята!

ПЕРШИЙ, АБО МЕДОВИЙ CПАС
Маковея — це народна назва православного свята (Першого Cпаса) Винесення 

чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спаса та 

Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успенського посту 14 серпня 

(1 серпня за старим стилем).

Походження традиції

Свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього прийшло до нас з Ві-
зантії, де було встановлене не пізніше ІХ ст. Воно полягало в перенесенні з імператорського 
палацу до храму Софії частини хреста Господнього, що збереглась. У цю пору через велику 
спеку частішали випадки всіляких інфекційних захворювань. Саме тому протягом двох тижнів 
святиню носили по Константинополю з метою «відвертання хвороб», для очищення міста від 
злих духів, які, за давніми віруваннями, приносили страшні епідемії. За допомогою хреста 
освячували воду, щоб вона стала чистішою та щоб у спеку йшли дощі.

Традиції святкування в Україні

Свято Маковея — одне з найпоетичніших і найшановніших в Україні. Цього дня у церквах свя-
тять воду, мед, квіти й мак (мак освячують саме за народною, а не православною традицією).

На Маковея кожний мав букет квітів, у якому обов’язково присутні великі достиглі го-
лівки маку. Такий букет називається «маковійчик» або «маковійка» і в ньому можуть бути і 
чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі на-
зивають зіллям, зіллячком): волошки, м’ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, де-
ревій, будяк-пристрітник.

«Маковійську квітку» переважно робили з городніх квітів, але додавали в букет і лісові 
рослини. Пишний букет складався з чебрецю, чорнобривців, волошок, нагідок, польових со-
кирок тощо. Додавали інколи й голівку невеличкого соняшника, і все це обв’язували черво-
ною стрічкою. Голівки маку в’язали в окремий букет.

До речі, дівки-чарівниці святили ще й мак-видюк (дикий мак). У народному знахарстві він 
вживається як засіб проти чародійства: вважалося, що цим маком треба обсипати дім, і тоді 
всі відьомські хитрощі зникнуть.

Кожна квітка в букеті мала своє призначення. Так, м’ята мала оберігати сім’ю від усякої 
напасті й додавати здоров’я, ласкавці — щоб у родині була ласка, злагода та щирість, сонях 
символізував небесне світило, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним до людей, 
тварин та рослин.

Після освячення букет квітів та голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни. 
Навесні мак розсівали по городу, а засушені квіти на Благовіщення вплітали дівчатам у во-
лосся — «щоб не випадало».

На Маковея готують пісний борщ з грибами. Віруючі намагаються зранку нічого не їсти, 
аж поки не вип’ють свяченої води. Обрядовою їжею цього дня є шулики, або ломанці. Готують 
їх так: печуть пісні коржі на соді, ламають на дрібні шматочки і заливають свіжовикачаним 
медом з перетертим маком. Цю страву залюбки їдять діти. Всі чоловіки повинні з’являтися 
на це свято в козацькому одязі. Цього дня хворі на пропасницю купаються в річці, бо вода на 
свято Маковея вважається цілющою.

ДРУГИЙ, АБО ЯБЛУЧНИЙ CПАС ТРЕТIЙ СПАС, АБО ГОРIХОВИЙ
19 серпня християни відзначають Другий 

Спас, який також називають Яблучним. 

За християнським календарем свято 

носить назву Преображення Господнє. 

Яблучний Спас також відомий як день 

земних дарів, традиційне свято врожаю.

Що святити на Яблучний Спас

Цього дня заведено святити в церкві 
не тільки яблука, а й інші плоди, овочі та 
фрукти. Традиційно святять груші, вино-
град, сливи, персики, можна овочі, включа-
ючи помідори та моркву, а також мед і жмут 
колосся жита і пшениці, таким чином про-
славляючи багатство природи.

За церковною традицією, до Другого 
Спаса не можна було вживати яблука до їх-
нього освячення, особливо жінкам. А після 
освячення в церкві знімалася заборона на 
споживання як яблук, так і всіх інших овочів 
і фруктів.

Що не можна робити 
на Яблучний Спас

У цей день заборонено виконувати 
будь-яку роботу по дому, крім приготуван-
ня їжі і збирання врожаю. Зокрема, не мож-
на шити, в’язати, займатися прибиранням, 
а також будівельними роботами.

Крім того, триває Успенський піст, че-
рез що потрібно утриматись від розваг, а 
тим, хто дотримується посту, заборонено 
їсти м’ясо, яйця, жирні страви та вживати 
алкоголь. Нагадаємо, Успенський піст по-
чинається в день святкування Маковея, на 
Медовий Спас (14 серпня) і закінчується на 
Успення Божої Матері 27 серпня.

У цей день, 19 серпня, не можна вби-
вати комах і проганяти їх, адже вважається, 

що якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік 
людину супроводжуватиме удача.

Традиції на Яблучний Спас

На Другий Спас заведено пекти пи-
роги, обов’язково з яблуками, хоча не ви-
ключається і ягідна начинка. З яблук мож-
на приготувати компот і варення. Також у 
цей день варто збирати врожай, адже за 
народною традицією урожай, який зали-
шився після Спаса, не буде корисним для 
здоров’я.

Яблуками, освяченими в церкві, при-
йнято пригощати нужденних і дітей. Вва-
жається, що чим щедріше буде роздано 
яблука, тим більш прихильною буде доля 
до людини. Здавна вважалося, що плоди, 
вжиті на Яблучний Спас, приносять здо-
ров’я і достаток.

Прикмети на Яблучний Спас

19 серпня називають днем зустрічі осе-
ні й перетворення природи. За народними 
прикметами, на Яблучний Спас можна пе-
редбачити погоду: якщо день сонячний та 
безхмарний, то осінь буде сухою, а якщо 
дощовий, то варто чекати на мокру осінь. У 
свою чергу, ясний день віщує морозну зиму 
з хуртовинами.

Горіховий Спас традиційно святкують у кінці літа, 29 серпня. Цей день має багато 

прикмет, до яких дослухалися люди. Якісь втратили актуальність у наш час, проте 

багато з них досі впливають на наше життя й долю.

Історія свята
Третій (Горіховий) Спас встановлений 

православною церквою на честь перене-
сення із Едесси до Константинополя Не-
рукотворного образа Ісуса Христа. Звідси 
й інші назви свята: Полотняний Спас, Спас 
на полотні, Нерукотворний Спас.

За переказами, Ісус умив обличчя 
водою й потім обтер рушником, на якому 
відбився його лик. Цей рушник з нерукот-
ворним зображенням Спасителя зцілив 
володаря Едесси від смертельної хвороби, 
що сприяло поширенню там християнства.

Згодом саме з цього зображення Ісуса 
Христа були написані перші ікони Спаса Не-
рукотворного. У цей день влаштовувались 
ярмарки, на яких продавали домоткане по-
лотно. У народі казали: «Перший Спас — на 
воді стоять, Другий Спас — яблука їдять, 
Третій Спас — на горі полотна продають».

Звичаї Горіхового Спаса

Горіховий Спас — традиційний час яр-
марків. Але й час покупок: відправлятися 
туди просто подивитися не можна було. 
Обов’язково слід було що-небудь купити, 
щоб на майбутній рік не відчувати нестачі в 
грошах. Особливо цінним вважалося при-
нести з «горіхової» ярмарки полотно. Одяг 
для дитини, зшитий з нього, обіцяв малю-
кові здоров’я і благополуччя його сім’ї. Таке 
відображення в народній традиції святку-
вання Горіхового Спаса знайшла легенда 
про портрет Христа, зроблений на полотні.

На Горіховий Спас освячують джерела 
здоров’я і сили — колодязі, що дають воду. 

А ще ходять до лазні й паряться там горіхо-
вими віниками. Вважається, що сила води 
й горіха зробить тіло міцним і захистить від 
недоброго ока.

На Горіховий Спас з ліщини заготов-
ляли банні віники. Вважалося, що за їхньою 
допомогою зцілялися від найважчих хво-
роб. І сушити такі віники потрібно було да-
леко від віників з інших гілок дерев.

Також до Третього Спаса у багатьох 
місцях були приурочені обряди, пов’язані 
з останнім хлібним снопом. Тому найголо-
вніша страва на столі — це хліб, випечений 
з борошна нового врожаю. Звідси пішла ще 
одна назва Горіхового Спаса: Хлібний.

Починаючи з Третього Спаса, сіяли 
озиме жито. Починався цей ритуал з до-
машньої молитви, потім господині прово-
джали чоловіків на поле з хлібом і сіллю. 
Після посіву озимого хліба вдома їли пиріг 
з кашею.

Третій Спас також проходить з об-
рядами та малими освяченнями у храмах. 
Зазвичай парафіяни кладуть у свої кошики 
різні горіхи, однак не забороняється дода-
ти яблука, мед і навіть овочі.

Дома господині печуть не тільки хліб, 
а й різні борошняні вироби. У них додають 
гриби, родзинки, мак і, звичайно ж, горіхи.
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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 підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) вітає 

іменинників серпня — жителів сіл Калайдинці та Мацківці 
Лубенського району Полтавської області:

•1 серпня — ОЛЬГУ МИКОЛАЇВНУ КАРПЕНКО 
з с. Калайдинці;
•6 серпня — АНДРІЯ ДМИТРОВИЧА СПИЧАКА 
з с. Калайдинці;
•12 серпня — ГАННУ ІЛЛІВНУ ҐАВУ з с. Калайдинці;
•16 серпня — ГАННУ ІВАНІВНУ ПАЗЕНКО з с. Мацківці;
•17 серпня — БОРИСА ПАВЛОВИЧА ПАЗЕНКА з с. Мацківці;
•18 серпня — ІВАНА ПАВЛОВИЧА СЕМЕНЮТУ з с. Мацківці;
•22 серпня — МАРІЮ ЯКІВНУ ЛОХВИЦЬКУ з с. Калайдинці;
•23 серпня — ВАРВАРУ МАТВІЇВНУ КАРПЕНКО 
з с. Калайдинці.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

29 серпня  день народження відзначатиме  чарівна жінка 
ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА ГЕРОЛЬД, голова Бойківщинської 
сільської ради, що у Драбівському районі Черкащини.

Ваш ювілей — не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж.

Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,

Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.

З повагою, підприємство «Придніпровський край» (Кернел) 
та вся сільська громада

Колектив підприємства «Україна» (Кернел) вітає 

іменинників серпня — жителів сіл Микілківської сільської 

ради Котелевського району Полтавської області:

•1 серпня — ВАСИЛІ ЙОСИФОВИЧА БОНТЕЯ з с. Зайці;
•3 серпня — ГАННУ ВАСИЛІВНУ ВУСИК із с. Зайці;
•13 серпня — АЛЛУ ВОЛОДИМИРІВНУ БІЛОУС із с. В. Рублівка;
•14 серпня — ГАННУ ГРИГОРІВНУ ЦИМБАЛ із с. Зайці;
•19 серпня — ВІКТОРІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ СЕМЕНКО 
з с. Зайці;
•24 серпня — СВІТЛАНУ ВІКТОРІВНУ ТРОЯН із с. В. Рублівка;
•30 серпня — ЮЛІЮ ЮХИМІВНУ МОРАРЬ із с. Шевченкове.

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

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

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

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Колектив підприємства «Придніпровський край» (Кернел) 

вітає іменинників серпня — жителів сіл Золотоніського та 

Драбівського районів Черкащини:

•1 серпня — ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА БОРИСЕНКА 
з с. Кропивна;
•3 серпня — ТЕТЯНУ АНАТОЛІЇВНУ КРИВЕНКО з с. Кропивна;
•6 серпня — АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА ПЕТРАША з с. Кропивна;
•8 серпня — МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА ВІТРОВА 
з с. Бойківщина;
•10 серпня — ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА БІЛИКА з с. Кропивна.

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 «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 
вітаєм іменинників серпня — жителів сіл Первомайського 

району Харківщини:

•17 серпня — ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА МАРИНОВА 
з с. Шульське;
•22 серпня — РАЇСУ ВАСИЛІВНУ ШВАЙКОВНИК із с. Роздолля.

У цей прекрасний ювілей
Хай доля Вам сміється журавлина,

Поля розлогі колосом цвітуть,
Нехай червоні ягоди калини

Щасливу осявають путь.
Нехай дає наснаги Вам земля,
Десятки літ ще мріяти, любити!
Хай рідна пісня серце окриля,

В здоров’ї й радості багато літ прожити.

Колектив підприємства «Україна» (Кернел) вітає 
іменинників — жителів сіл Троїцьке 

Шевченківського району Харківщини:

•21 серпня — НІНУ ДМИТРІВНУ ГУЗІЙОВУ;
•6 серпня — ВІКТОРА ІВАНОВИЧА ШАКІНА.

Ваш ювілей — поважна дата,
Про це нагадувать не слід.
Ми щиро хочем побажати

Здоров’я, щастя й довгих літ.
Щоб ніжки ваші не боліли,
Ще довго по землі ходили,

Дай, Боже, лиха вам не знати
І соту зиму з нами зустрічати.

Колектив підприємства «Мрія» (Кернел) вітає іменинників 
серпня — жителів сіл Сахновщинського, Кегичівського та 

Красноградського районів Харківщини:

•7 серпня — ОЛЬГУ ОЛЕКСІЇВНУ ПІДБЕРЕЗЬКУ з с. Лебедівка;
•28 серпня — СЕРГІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА СУХІНА з с. Коханівка;
•26 серпня — ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ГОНТАРЯ з с. Петрівка;
•26 серпня — ЮРІЯ ЯКОВИЧ ЛУКАШОВА з с. Петрівка.

Житній колос дозріва для хліба,
Для краси цвіте у полі квітка,

Для води народжується риба,
Для польоту — лебідь і лебідка,
А людина — для добра і щастя.

Тож прийміть від нас Ви привітання,
І нехай, неначе в добрій казці,
Збудуться усі Ваші бажання!


