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ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!
АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ на 
Чернігівщині, Сумщині та 

Полтавщині за шість місяців 
2018 року сплатили близько 

285 млн грн податків. З них 
майже 214 млн грн надійшли до 

місцевих бюджетів, ще понад 
71 млн грн — до державної 

скарбниці.

стор.

6

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

Є КОМАНДА. Кожен кернелі-
вець — 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.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Літній період став для сільських 

громад Чернігівщини та Сумщини 
плідним на ВАЖЛИВІ СПРАВИ, 

ВТІЛЕНІ ЗА ПІДТРИМКИ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ ТА 

БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ». Бюджет 
витрат Компанії на соціальні 

проекти, орієнтовані на підвищення 
благоустрою та інфраструктури, 

склав понад 890 тис. грн.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 27 (49)
28 вересня 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, доходи домогосподарств України у I кварталі 2018 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

становлять:

Дорогі читачі!
Ось і настала барвиста й духмяна пора 

року — осінь. Це коли у повітрі пахне димом 
багать, а у домівках — гарячими напоями та 
свіжою випічкою. Це сезон теплих светрів, 
парасольок і вечірніх прогулянок парком. А 
для дбайливих господарів — це ще й час збо-
ру урожаю, підготовки до зимового періоду. 
Саме зараз на полях Кернел завершено збір 
ранніх зернових, розпочато обмолот пізніх 
культур та посів озимих під урожай наступ-
ного року. Про результати сільськогоспо-
дарського сезону ми проінформуємо вас у 
наступних випусках газети.

Сьогодні ж приділимо увагу соціальній 
діяльності агропідприємств Кернел, які пра-
цюють у селах Чернігівщини, Сумщини та 
Полтавщини. Зокрема, варто зауважити, що 
в першому півріччі поточного року Компанія 
спільно з БФ «Разом з Кернел» інвестували 
в соціальну сферу сіл вказаних областей по-
над 9 млн 780 тис. грн. Здебільшого ці кошти 
використовувалися на покращення рівня 
освіти, медицини, культури, благоустрою, 
надання адресної допомоги тощо.

Зазначимо, що лише на проекти з під-
готовки шкіл і садочків регіону до ново-
го навчального року — придбання меблів, 
оргтехніки, проведення ремонтних робіт у 
приміщеннях — Кернел витратив мільйони 
гривень. У номері Ви знайдете інформаційні 
замітки про частину з них.

Гарним доповненням освітніх проектів 
Компанії стали щорічні привітання першо-
класників. У День знань фактично в кожен 
підопічний навчальний заклад завітали пред-
ставники Компанії з корисними подарунками 
для першачків та шкіл. Детальніше про це —
на шпальтах видання.

Крім того, літній період став плідним для 
сільських громад сіл Чернігівщини та Сумщи-
ни на корисні справи, втілені в життя за фінан-
сування Кернел та спрямовані на створення 
комфортних умов проживання у сільській міс-
цевості. Йдеться про ремонт доріг у селах Ду-
болугівка, Пашківка, Орлівка, Дроздівка (Чер-
нігівська обл.) та Вільшана (Сумська обл.),
а також про будівництво газопроводу в селі 
Біжівка (Сумська обл.) та реконструкцію ву-
личного освітлення у Степанівці й Воловиці 
(Чернігівська обл.).

Ще одним важливим аспектом діяль-
ності агропідприємств Кернел є сумлінна 
сплата податків. Важливим тому, що завдяки 
коштам, які перераховує Компанія, покра-
щується благоустрій та інфраструктура, за-
безпечується виконання державою її функ-
цій — виплата пенсій, соціальних пільг, робо-
та бюджетних установ тощо. А ще податки, 
які сплачує Кернел, є запорукою стабільного 
розвитку сільських територій.

Так, за шість місяців 2018 року Агро-
бізнес Кернел сплатив 575 млн грн податків. 
Левову частку з них склали надходження до 
місцевих бюджетів — майже 438 млн грн. 
Ознайомитися з тим, скільки коштів перера-
ховано у скарбниці Чернігівської, Сумської та 
Полтавської областей, можна у випуску.

Традиційно на вас чекають корисні по-
ради, новини, вакансії Компанії, а також іс-
торії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел. 
Дякуємо за довіру! І за те, що залишаєтеся 
з нами!

Злагоди й тепла Вашим 
домівкам! Щедрої осені 
та сонячного настрою!

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

 Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І кварталі 2018 року склали 9165 грн. 

 Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 9481 грн, сільське — 8513 грн.

 У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи 
становили 4344 грн на місяць, у міських домогосподарствах — 4558 грн, у сільських — 3923 грн. 

 Рівень середньомісячних доходів однієї особи у 2,6 разу перевищив рівень законодавчо встановленого 
на цей період прожиткового мінімуму (1700 грн). Середньодушові доходи домогосподарств 
у І кварталі 2018-го порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростали більшими темпами, 
ніж індекс споживчих цін за цей період: відповідно 123,2% проти 113,8%.

 ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ ГОТОВI!

Ми неодноразово розповідали 
на шпальтах газети про освітні проекти, які 

реалізовують агропідприємства компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» у селах Чернігівщини, 

Сумщини та Полтавщини. Літній період та початок 
осені ознаменувався для навчальних закладів 

регіону гарними результатами співпраці з Кернел. 
Адже Компанія фінансувала поточні літні ремонти, 

допомагала у придбанні меблів, облаштуванні 
навчальних кабінетів, а до Дня знань презентувала 

першокласникам корисні набори канцелярії. 
Тож сьогоднішній номер наповнений інформацією 

про добрі справи Кернел, втілені 
з думкою про підростаюче 

покоління.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ДОБРI СПРАВИ  
Компанія Кернел — яскравий приклад соціально 

відповідального бізнесу в Україні. У Кернел розроблено 

ряд комплексних програм, спрямованих на вирішення 

найбільш важливих соціальних проблем у підопічних селах. 

Усі вони  реалізуються на регулярній основі та орієнтовані на 

довгостроковий результат. Серед них важливе місце посідають 

соціальні проекти, орієнтовані на підвищення благоустрою та 

інфраструктури сільських територій.

Літній період став плідним для громад сіл 
Чернігівщини та Сумщини на корисні та 
важливі справи, які були втілені в життя 

за фінансової підтримки агропідприємств Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел». Зокрема, у селах 
Дуболугівка та Пашківка (Ніжинський р-н, Чер-
нігівська обл.), Орлівка та Дроздівка (Куликівсь-
кий р-н, Чернігівська обл.), Вільшана (Недригай-
лівський р-н, Сумська обл.) завдяки коштам від 
Компанії приведено до ладу транспортні артерії, 

у селі Біжівка (Буринський р-н, Сумська обл.) 
проходить будівництво газопроводу, у Степанів-
ці (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) пройшла 
реконструкція системи вуличного освітлення, у 
Берестовці (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) 
встановлена автобусна зупинка, а для Свято-Ге-
оргіївської парафії УПЦ села Біловоди (Сумсь-
кий р-н, Сумська обл.) виготовлено церковний 
купол. Бюджет витрат Кернел на вищеперерахо-
вані проекти склав понад 890 тис. грн.

ПРОДОВЖУЄМО 
ЕСТАФЕТУ ГАЗИФIКАЦIЇ

Особливо неприємно втрачати час біля архаїчної печі, знаючи, що поруч прохо-
дять потужні газові магістралі. Скажімо, до споживачів Сумської області при-
родний газ надходить п’ятьма магістральними газопроводами.

Історія газифікації села Біжівка, що в Буринському районі Сумщини, розпочалася у 
2012 році. Проте невдовзі через брак фінансування справу було поставлено на паузу. 
Цьогоріч проект будівництва поновився. Левова частка коштів на його реалізацію надій-
шла з районного бюджету та сільської ради, не залишилися осторонь і місцеві орендарі.

— Завдяки спільним зусиллям ми змогли зрушити справу з мертвої точки, — ко-
ментує голова села Іван Петрович Лещенко. — Дуже дякуємо всім, хто з розумінням 
поставився до вирішення питання, представникам влади, громади та бізнесу, зо-
крема компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел», за фінансову підтримку в розмірі 
200 тис. грн. Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Уже зараз прокладено майже 27 км із 31 км, тобто проект фактично вийшов 
на фінішну пряму. Додамо, що завдяки його реалізації 89 домогосподарств Біжівки 
отримають довгоочікуваний «блакитний вогник».

Газова труба біля селянської хати — запорука того, що село не 

приречене. Принаймні на кількадесят найближчих років. Одна з 

головних переваг — це опалення взимку, оскільки не доведеться рубати 

дрова чи замовляти вугілля і щоранку, а то й щовечора прогрівати 

холодне житло.

ПIД ЦЕРКОВНИМ КУПОЛОМ!
Історія місцевої церкви сягає 

XVII століття, саме тоді тут зведе-
но Божу обитель. Але в 50-ті роки 

XX століття святиню було зруйновано. 
І лише у 2003 році громада ініціювала 
проект відродження храму на базі ко-
лишнього аптечного приміщення.

— Наша Свято-Георгіївська па-
рафія УПЦ пройшла чимало етапів 
відновлення, — розповідає батюшка 
Агафон. — З року в рік ми силами 
громади та спонсорів проводили 
реставраційні роботи. Але, що най-
головніше, Божа служба у храмі не 
припинялася, незважаючи на ре-
монти, — і в будні, і у свята двері 
церкви відчинені для прихожан.

За словами отця Агафона, за-
вершальним етапом реконструкції 
має стати перекриття даху та вста-
новлення купола. І якщо з першим 
пунктом трохи проблемно через 
брак коштів, то церковний купол уже 
виготовлено, і він чекає свого часу.

— Коштами на виготовлення 
купола нам підсобив Кернел, виді-
ливши на це 60 тисяч гривень, —
уточнює наш співрозмовник. — Кон-
струкція виготовлена з металу та 
покрита спеціальним сплавом зо-
лотистого кольору. Я щиро вдячний 
аграріям за підтримку. Нехай добро 
Вам повертається сторицею! Божої 
благодаті та процвітання!

Тисячу років захисною священною 

аурою укривають українські села 

й міста звуки церковних дзвонів. 

Церковний дзвін супроводжує 

людей у повсякденному житті. 

Неодмінним символом віри та надії 

є він і для жителів села Біловоди, 

що в Сумському районі Сумщини.

ЩЕ ОДНА ЗБУДОВАНА 
ЗУПИНКА

Проблема встановлення зупинок в українських селах є досить актуальною. 

І це не дивно, адже щодня населеними пунктами курсують рейсові автобуси 

та шкільний транспорт. А місця для їхньої зупинки здебільшого не обладнані. 

У спорудженні таких об’єктів громадам українських сіл допомагають компанія 

Кернел та БФ «Разом з Кернел».

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

з Кернел» профінансували встановлення зупинки в с. 

Берестовець (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

Підприємство Підприємство 

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

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

профінансували профінансували 

встановлення зупинки встановлення зупинки 

в с. Берестовець в с. Берестовець 

(Борзнянський р-н, (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

Нещодавно сучасна зупинка громадсь-
кого транспорту з’явилася в селі Бере-
стовець (Борзнянський р-н, Чернігівська 

обл.). Про реалізацію проекту подбав орендар 
тутешніх земель — підприємство «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Бюд-
жет витрат склав майже 35 тис. грн.

Справа в тому, що через село щодня 
проходять рейсові автобуси, які прямують до 
Борзни, Ніжина й навіть столиці. Крім того, тут 
курсує і шкільний транспорт.

— Хочеться подякувати представникам 
Кернел за те, що відгукнулись на потребу гро-
мади, — наголошує Михайло Миколайович 
Прощенко, сільський голова. — Тепер місцеві 
жителі чекають на транспорт в комфортних 
умовах. Окрема подяка аграріям за допомогу в 
ремонті нашого фельдшерсько-акушерського 
пункту, за паливно-мастильні матеріали й сис-
тематичну підтримку закладів освіти села —
садочка та школи.

У селі Біжівка (Буринський р-н, У селі Біжівка (Буринський р-н, 

Сумська обл.) за фінансової Сумська обл.) за фінансової 

підтримки компанії Кернел підтримки компанії Кернел 

реалізовується проект реалізовується проект 

будівництва газопроводубудівництва газопроводу

Компанія Кернел Компанія Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти 

на виготовлення церковного купола для на виготовлення церковного купола для 

Свято-Георгіївської парафії УПЦ с. Біловоди Свято-Георгіївської парафії УПЦ с. Біловоди 

(Сумський р-н, Сумська обл.)(Сумський р-н, Сумська обл.)
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 ДЛЯ СЕЛА

–Місцеві жителі неодноразово 
піднімали дане питання, — кон-
статує сільський голова Світла-

на Анатоліївна Жадік. — Приємно, що таку іні-
ціативу підтримала Компанія-орендар, яка й 
без того цьогоріч чимало допомагала грома-
ді. Кернел направляв фінансування для вста-
новлення огорожі навколо сільського кладо-
вища, виділяв паливно-мастильні матеріали 

для нашої добровільної пожежної охорони та 
для вирішення питань благоустрою, а також 
кошти на відзначення Дня села.

Що стосується історії вуличного освіт-
лення в селах Степанівської сільради, то вона 
бере свій початок ще за радянських часів. 
Саме тоді тут з’явилися перші ліхтарі. Проте 
тішитися світлом серед ночі жителям довело-
ся недовго.

— Наразі бачимо відчутні зміни. 20 ліх-
тарів засвітилися одразу на чотирьох вули-
цях. Загальна протяжність лінії — приблизно 
2 км, — уточнює наша співрозмовниця. — Пе-
реконана, що це покращить безпеку руху та 
загальні умови проживання в селах. Дякуємо 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» за чергову добру справу, втілену з дум-
кою про селян.

НА ВУЛИЦЯХ СТЕПАНIВКИ ТА ВОЛОВИЦI 
ЗАСВIТИЛИСЬ ЛIХТАРI

Нещодавно в селах Степанівка (вулиці Центральна та Нетреби) та Воловиця (вулиці Поліська та Незалежності), що в 

Борзнянському районі Чернігівщини, засвітились ліхтарі. Проект втілено в життя за співфінансування сільської ради, 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Компанія спрямувала на його реалізацію майже 100 тис. грн.

За фінансової участі підприємства За фінансової участі підприємства 

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

та БФ «Разом з Кернел» у селах та БФ «Разом з Кернел» у селах 

Степанівка та Воловиця (Борзнянсь-Степанівка та Воловиця (Борзнянсь-

кий р-н, Чернігівська обл.) пройшла кий р-н, Чернігівська обл.) пройшла 

реконструкція вуличного освітленняреконструкція вуличного освітлення

У СЕЛАХ ЧЕРНIГIВЩИНИ 
ТРИВАЮТЬ РЕМОНТИ ДОРIГ

Для агропідприємств компанії Кернел пріоритетним напрямком соціальної 

політики є фінансова підтримка капітальних та поточних ремонтів сільських 

доріг і шляхів районного значення. Компанія направляє кошти для того, щоб 

покращити стан дорожнього покриття у сільських населених пунктах.

У минулому випуску газети ми розповідали про те, як за фінансування підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у селі Велика Кошелівка (Ніжинський р-н, Чернігівсь-
ка обл.) упорядковували центральну транспорту артерію. Нині Компанія підтримала чергові 

проекти. Йдеться про покращення стану доріг у селах Дуболугівка, Пашківка (Ніжинський р-н, Чер-
нігівська обл.), Орлівка, Дроздівка (Куликівський р-н, Чернігівська обл.) та Вільшана (Недригай-
лівський р-н, Сумська обл.). Бюджет витрат на проекти становить майже півмільйона гривень.

ПОДРОБИЦІ — У КОМЕНТАРЯХ

Ремонти доріг проходили в селах Чернігівщини за фінансової участі Ремонти доріг проходили в селах Чернігівщини за фінансової участі 

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

Михайло Мельніков, голова Вільшанської ОТГ

«Нещодавно ми завершили поточні ремонтні 
роботи на дорозі Вільшана — Зелене (на ді-
лянці Деркачівка — Великі Будки). Цю тран-
спортну артерію не впорядковували з 1990-
х. Цьогоріч завдяки ефективній співпраці 
та співфінансуванню сільського бюджету, 
фонду автомобільних доріг та підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел), яке спрямувало 
на проект 250 тис. грн, ми значно покращи-
ли стан дорожнього покриття. Наша громада 
вдячна за допомогу всім учасникам процесу. 
Щодо співробітництва з Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» зауважу, що цей орендар надає 
нам всебічну підтримку. Лише влітку аграрії 
направляли кошти (70 тис. грн) на встанов-
лення паркану навколо кладовища в с. Великі 

Будки, допомагали зробити капітальний ре-
монт у навчальному закладі в рамках «Нової 
української школи» (500 тис. грн), неодно-
разово надавали транспортні послуги тощо. 
Одним словом, співпрацею з Компанією ми 
цілковито задоволені».

Валентина Бусел, в. о. старости с. Орлівка

«Цьогоріч завдяки фінансовій участі компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» ми провели 
підсипку дорожнього покриття на вулицях 
Вишневій та Дружби в селі Орлівка. Такі ро-
боти не проводилися тут останні 10 років. За 
кошти аграріїв придбано спеціальну щебене-
во-піщану суміш, послуги підрядника опла-
чено коштом селищної ради. Це наш перший 
масштабний досвід співпраці з орендарем. 
Переконана, що він стане гарний початком 

нових корисних для села та його жителів 
справ».

Людмила Андрусенко, 
голова Безуглівської сільради

«Про якість сільських доріг можна говорити 
та сперечатися чимало, проте вдвічі важче 
знайти вихід із ситуації, як зробити покриття 
придатним для пересування. Наша громада в 
цьому питанні залучилася підтримкою орен-
даря земель — підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Наразі ми 
завершили ямковий ремонт дороги облас-
ного значення Безуглівка — Пашківка, яка 
фактично є під’їзною до села. 50% покриття 
через надмірне транспортне навантаження 
знаходилося у вкрай незадовільному стані. 
Саме Кернел оплатив придбання асфальто-

бетону, роботи виконував районний автодор. 
Дякуємо аграріям за розуміння».

Олександр Кравченко, 
в. о. старости с. Дроздівка

«Понад п’ять років дорожнє покриття по ву-
лицях Довгого та Гончарівка в селі Дроздівка 
не бачило ремонтів. Громада неодноразово 
зверталася до небайдужих з проханням по-
сприяти у вирішенні ситуації. Нещодавно ми 
одержали підтримку від компанії Кернел, яка 
розпочала обробляти землі села торік. Агра-
рії направили кошти на придбання 10 тонн 
асфальтобетону та оплатили послуги підряд-
ника. Додам, що кернелівці також допомогли 
нам у придбанні музичної апаратури для місце-
вого БК, підсобили у розчистці доріг від снігу 
тощо. Сподіваємося на подальшу співпрацю!»
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ 
ПIВРIЧЧI 

2018 РОКУ 
АГРОБIЗНЕС 

КЕРНЕЛ 
СПЛАТИВ 

575 МЛН ГРН 
ПОДАТКIВ

Є речі, які ми звикли сприймати як належне. 
Робота шкіл, медичних закладів, бюджет-
них установ. Ми вимагаємо від держави 

соціальних пільг, пенсій, якісної колективної без-
пеки, професійної роботи поліції тощо. Звідки ж 
береться бюджетне фінансування на задоволен-
ня всіх цих потреб? Саме податкові надходження, 
які сплачує кожен з нас, та податки, які перерахо-
вують підприємства, котрі працюють на території 
області, району, села, забезпечують виконання 
державою її функцій.

Так, агропідприємства компанії Кернел на 
Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині за шість 
місяців 2018 року сплатили близько 285 млн грн 
податків. З них майже 214 млн грн надійшли до 
місцевих бюджетів, ще понад 71 млн грн — до 
державної скарбниці. Завдяки коштам, які пере-
раховує Компанія, покращується благоустрій та 
інфраструктура сіл. А сплачені Кернел податки є 
запорукою стабільного розвитку сільських терито-
рій. Тому логічно, що місцеві громади повинні бути 
зацікавлені у присутності соціально відповідаль-
них компаній, які не тільки створюють робочі міс-
ця, підтримують розвиток територій, а й сумлінно 
поповнюють бюджети шляхом сплати податків.

Окрім сумлінної сплати податків, агропідпри-
ємства Кернел спільно з Благодійним фондом 
«Разом з Кернел» успішно реалізовують соціальні 
програми, спрямовані на покращення рівня жит-
тя в підопічних селах. Мова йде про фінансування 
важливих проектів з підтримки освіти, медицини, 
культури, спорту, ремонту сільських доріг, водо-
гонів, вуличного освітлення. Так, загальний обсяг 
інвестицій агропідприємств Компанії в соціальну 
сферу сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтав-
щини у першому півріччі цього року склав понад 
9 млн 780 тис. грн.

НАГАДАЄМО, ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ 

АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

СПЛАТИЛИ 

1,61 МЛРД ГРН ПОДАТКІВ

Агропідприємства 

компанії Кернел — лідера 

агропромислового комплексу 

України — у першому півріччі 

цього року сплатили 575 млн 

грн податків. Левову частку 

з них, майже 438 млн грн, 

склали податкові надходження 

до місцевих бюджетів.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДЕТАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ, СУМСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ  

ВИ МОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ.

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ЧЕРНIГIВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ 

СПЛАТИЛИ БЛИЗЬКО 285 МЛН ГРН285 МЛН ГРН
Чернігівська область

Сумська область

Полтавська область

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

3 млн 
391  тис. грн

74 млн 
634  тис. грн

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

42 млн 
191  тис. грн

62 млн 
894  тис. грн

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

25 млн 
530  тис. грн

76 млн 
280  тис. грн

Сосницький р-н  

1 млн 822 тис. грн 
Городнянський р-н 

505505  тис. грнтис. грн  

Борзнянський р-н  

9 млн 157 тис. грн 
Ічнянський р-н  

1 млн 754 тис. грн 
Талалаївський р-н  

2 млн 4 тис. грн 
Срібнянський р-н  

2 млн 202 тис. грн 
Варвинський  р-н  

26 млн 65 тис. грн 

Ріпкинський р-н  

3 млн 332 тис. грн 

Куликівський р-н  

33 млн  млн 172172  тис. грнтис. грн  

Ніжинський р-н 

77 млн  млн 9090  тис. грнтис. грн  

Прилуцький р-н  

5 млн 654 тис. грн 

Коропський р-н  

137 тис. грн 

м. Чернігів

м. Суми

Недригайлівський  р-н   

1212 млн  млн 449393  тис. грнтис. грн  
Буринський р-н   

44 млн  млн 575575  тис. грнтис. грн  

Роменський р-н   

20 млн 981 тис. грн 

Липоводолинський р-н   

1 млн 796 тис. грн 

Лебединський р-н  

1 млн 218 тис. грн 

Сумський р-н  

3 млн 941 тис. грн 

Краснопільський р-н   

6 млн 842 тис. грн 

Тростянецький р-н   

10 млн 58 тис. грн 

Великописарівський р-н   

5 млн 233 тис. грн 

Білопільський р-н   

77 млн  млн 497497  тис. грнтис. грн  

Лохвицький р-н    

148 тис. грн 

Чорнухинський р-н    

5 млн 117 тис. грн 

Пирятинський р-н    

6 млн 565 тис. грн 

Гребінківський р-н    

3 млн 415 тис. грн 

Оржицький р-н    

16 млн 45 тис. грн 

Семенівський р-н    

2 млн 324 тис. грн 

Глобинський р-н    

6 млн 822 тис. грн 

Кременчуцький р-н    

4 млн 969 тис. грн 

Гадяцький р-н    

850 тис. грн 

Зіньківський р-н    

1 млн 823 тис. грн 

Котелевський р-н    

753 тис. грн 

Чутівський р-н    

760 тис. грн 

Полтавський р-н    

770 тис. грн 

Решетилівський р-н    

5 млн 481 тис. грн 

Новосанжарський р-н    

7 млн 881 тис. грн 

Кобеляцький р-н    

4 млн 413 тис. грн 

Лубенський р-н    

7 млн 454 тис. грн 

Козельщинський р-н    

690 тис. грн 
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ФОТО З УРОЧИСТИХ ЛІНІЙОК, ЯКІ ПРОХОДИЛИ В СЕЛАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ, СУМСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТЕЙ ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

ОСВІТА

2 млн 56 тис. грн

ІНФРАСТРУКТУРА/
БЛАГОУСТРІЙ 

3 млн 437 тис. грн

МЕДИЦИНА/
СПОРТ 

530 тис. грн

КУЛЬТУРА/
ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

2 млн 302 тис. грн

БЛАГОДІЙНІСТЬ/
АДРЕСНА ДОПОМОГА

1 млн 455 тис. грн

  ВІДЛУННЯ СВЯТА

МЕЛОДIЯ ОСIННЬОГО ДЗВОНИКА
Урочистими заходами та першим 

дзвінком розпочався в усіх 

освітніх закладах нашої країни 

новий навчальний рік. Святково 

вбрані учні після літніх канікул 

повернулись до затишних стін 

своїх шкіл. Особливим і незабутнім 

цей день став для першачків, яких 

хвилюючий дзвоник покликав на 

перший у житті урок.

Валентина Журавель, директор школи с. Ряшки

«Цьогоріч у перший клас у нас пішла одна учениця — Анге-
ліна Осипова. Вона й отримала набір канцелярського при-
ладдя від Кернел. Подарунок виявився справді корисним, бо 
укомплектований всім необхідним. Батьки дівчинки й сама 
першокласниця задоволені таким привітанням. Що ж до 
співпраці з Компанією зауважу, що останні п’ять років кер-
нелівці надають нашому закладу допомогу у проведенні по-
точних літніх ремонтів, завдяки чому витрати  не лягають на 
плечі батьків. При потребі Кернел завжди виділяє транспорт 
для поїздок на екскурсії, конкурси та змагання. А ще у минулі 
періоди за кошти Компанії придбано твердопаливний котел, 
що значно покращило ситуацію з обігрівом приміщення за-
кладу у зимовий період».

Лариса Загурська, директор школи с. Плугатар

«На урочистій лінійці до Дня знань були присутні представ-
ники підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), які вручили 
десятьом нашим першокласникам набори канцелярського 
приладдя. Важливо, що у них було все необхідне для на-
вчання — зошити, олівці, альбоми, кольоровий папір і навіть 
ланч-бокси, щоб діти могли брати з собою у школу перекус. 
Дякуємо за продумані презенти та за увагу до учнів!»

Василь Небрат, директор ліцею № 2 смт Варва

«З підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) ми маємо взає-
морозуміння та налагоджену співпрацю. Йдеться про щоріч-
ні новорічні подарунки всім учням 1-9-х класів, про надання 
транспорту для поїздок на змагання, олімпіади, передачу в 
користування шести ноутбуків та ПК і, звичайно, привітан-
ня першокласників. 1 вересня на святі у нас був присутній 
Анатолій Борсук, який вручив подарунки 49 діткам. Дякуємо 
за те, що не обходять увагою наші звернення. Водночас ми 
розуміємо, що це підприємство є одним з  найбільших плат-
ником податків, які використовуються для вирішення питань 
бюджетних установ селища, зокрема й нашого закладу».

Катерина Резвін, директор школи с. Безуглівка

«Подарунки, які отримали наші першокласники від Кер-
нел, стали справді доречними. Пакунки з канцелярією було 
вручено 13 першачкам. Додам, що Компанія намагається 
по можливості підтримувати заклад. Торік до відкриття до-
шкільного підрозділу ми одержали пилосос та праску, а коли 
знадобилася допомога в очистці водонапірної башти, що 
розташована на території закладу та забезпечує його во-
дою, кернелівці виділили спецтехніку. Традиційними також 
є новорічні презенти. Дякуємо аграріям, сподіваємося що в 
подальшому співробітництво лише поглиблюватиметься!»

Олена Євсюкова, директор школи с. Печини

«Від імені батьків та педагогічного колективу дякую Кернел за 
корисні подарунки до Дня знань першокласникам. Вважає-
мо, що така ініціатива заслуговує на увагу. Крім того, Компа-
нія направляла кошти на облаштування кабінету першачків у 
рамках «Нової української школи». Дуже хотілося б, щоб така 
співпраця тривала, сподіваємося, що аграрії в найближчому 
майбутньому презентують там спортивний інвентар».

ВРАЖЕННЯМИ ВІД СПІВПРАЦІ З КЕРНЕЛ НА 
СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ 

ДІЛЯТЬСЯ КЕРІВНИКИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Традиційно в сільських навчальних закладах Чернігівсь-
кої, Сумської та Полтавської областей День знань від-
значали спільно з представниками агропідприємств 

компанії Кернел та Благодійного  фонду «Разом з Кернел». 
Цьогоріч бюджет витрат Компанії на привітальний першо-
вересневий проект у регіоні склав 195 тис. грн. Відповідно, 
набори канцелярського приладдя від Компанії отримали 
1066 першокласників.

ЦЬОГОРIЧ ДО 
УКРАЇНСЬКИХ ШКIЛ 

ПIШЛО ПОНАД 
448 ТИС. 

ПЕРШОКЛАСНИКIВ. 
З НИХ ДО ШКIЛ У 

СIЛЬСЬКIЙ МIСЦЕВОСТI 
ЗАРАХОВАНО ПОНАД 

145 ТИС. ДIТОК.

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ 

ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ 

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, 

ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ 

АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

СУМА IНВЕСТИЦIЙ 
АГРОПIДПРИЄМСТВ 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 

У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ 
СIЛ ЧЕРНIГIВЩИНИ, 

СУМЩИНИ 
ТА ПОЛТАВЩИНИ 

В ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 
2018 РОКУ СКЛАЛА 

9 МЛН 780 ТИС. ГРН
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

За довiдками 
звертатися за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ірина Зуган

СТОВ «Дружба-Нова» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну/

вітчизняну техніку.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ/ВОДІЙ

ПАЛИВОЗАПРАВНИКА

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)
 Посвідчення водія категорій С, D, Е.
  Досвід безаварійного водіння.

МЕХАНІК

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)
 Технічна освіта.
  Досвід аналогічної роботи від 2 років.

АГРОНОМ

(Чернігівська, Сумська обл.)
 Агрономічна освіта.

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Павло Віталійович РосумакаПавло Віталійович Росумака  
 Посада:Посада:  провідний фахівець із ГІС-систем провідний фахівець із ГІС-систем 

на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2013 року з 2013 року

«Ще з дитинства мене цікавило все, що пов’язане з радіоелектронікою, тому після шко-
ли вирішив здобувати профільну освіту з цього фаху. Правду кажучи, ніколи не думав, 
що роботу знайду саме у сільському господарстві, і що справа, якою займаюся уже 
більше шести років, приноситиме не лише особисте задоволення, а й користь для всьо-

го Агробізнесу Кернел. Наразі наш відділ автоматизованого управління технологічними операціями виконує чи-
мало функцій. Ми розробляємо картограми полів зі станом посівів та урожайністю культур, на основі яких потім 
складаються плани з розподілу добрив, засобів захисту рослин на масивах кластерів тощо. Крім того, ми  за-
вантажуємо на трактори завдання, напрямки руху технологічних операцій, контури полів. І зауважу, що це здій-
снюється в межах всього земельного банку Компанії. Потрібно також відзначити, що не останню роль у якісному 
виконанні завдань відіграє використання нових програм, автоматизація всіх процесів, а також постійний обмін 
досвідом, навчання та поїздки, які організовуються для співробітників. Також важливо володіти агрономічними 
знаннями, дотримуватись строків виконання технологічних операцій тощо. Вважаю, що в роботі треба завжди 
доводити справи до логічного завершення, ніколи не поспішати, діяти «краще повільніше, але ефективніше». У 
понятті успіху вбачаю постійне прагнення розвиватися, ставити перед собою цілі та досягати їх, впевнено йти 
до мети. Одним словом, не зупинятися й не оглядатися назад. У подальшому планую ставати успішним разом із 
Компанією, у якій працюю».

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ДНI СЕЛА РАЗОМ З КЕРНЕЛ
«Пахне рідне село: і цвітінням лугів, і роздоллям небес, і піснями гаїв, і полями, 

де сонячне світить чоло — пахне цвітом село…» За традицією раз на рік українські 

села відзначають свої дні народження. На літньо-осінній період припадає 

найбільша кількість таких урочистостей. І хоча в цей час турбот у селян немало, 

проте вони знаходять хвилинку, щоб відвідати подібні заходи. Традиційно 

агропідприємства компанії Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом з 

Кернел» фінансово допомагають сільським громадам в організації святкувань.

Нещодавно жителі сіл Хороше Озеро, Омбиш (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.), Дя-
ківка (Буринський р-н, Сумська обл.), Козельне (Недригайлівський р-н, Сумська обл.), 
Калиновиця, Озеряни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.), Білоцерківці, Білоусівка (Пи-

рятинський р-н, Полтавська обл.), Курінька (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.), Капустинці 
(Липоводолинський р-н, Сумська обл.) та Буймер (Тростянецький р-н, Сумська обл.) цікаво та 
весело відзначили дні народження сіл. Звісно ж, не без підтримки кернелівців. Загальний бюд-
жет витрат Компанії на організацію вищевказаних урочистостей склав понад 80 тис. грн.

До Вашої уваги — яскраві фото та цікаві коментарі.

У серпні ми традиційно відзна-
чали свято села. Захід пройшов 

весело. Для гостей організували на-
сичену програму. Тут було й нагоро-
дження подарунками почесних жите-
лів села, ювілярів, членів багатодітних 
родин, і концерт артистів місцевої ху-
дожньої самодіяльності, і батути для 
малечі, і частування смачним куле-
шем та вечірня дискотека для молоді. 
Фінансово підтримали урочистості 
Варвинська селищна рада та під-
приємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел». Ком-
панія направила кошти на придбання 
подарунків селянам. Дякуємо всім 
тим, хто допоміг створити гарний на-
стрій та подарувати позитивні 
емоції мешканцям села.

З повагою, Станіслав Булаєв, 

в. о. старости с. Калиновиця

З підприємством «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» ми маємо 
гарний досвід співпраці. На-
передодні Дня села Компанія 
завершила реалізацію проекту 
з облаштування ігрового май-
данчика біля місцевого Будинку 
культури. Зазначу, що майдан-
чик є доволі популярним се-
ред малечі й фактично ніколи 
не буває порожнім. Крім того, 
аграрії  виділяли кошти на об-
лицювання фасаду приміщення 
сільської амбулаторії. Не оми-
нули увагою й свято села, де 
був присутній представник під-
приємства Віталій Давидов. До 
речі, з Віталієм Леонідовичем 
ми перебуваємо на постійному 
звязку, він завжди тримає руку 
на пульсі проблем громади. 
Приємно працювати з такими 
відповідальними Компаніями та 
не менш відповідальними спів-
робітниками. Процвітання 
та нових перемог Вам!

З повагою, Микола Редевич, 

голова Хорошеозерської сільради

Щорічно на Спаса, 19 серпня, наша громада відзначає День села. Цей рік не став винят-
ком. У підготовці урочистостей нам допомагало чимало спонсорів та благодійників, серед 

яких і компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел». Саме аграрії попіклувалися про організацію 
атракціонів для дітей та оплату виступу артистів із Сум. До того ж Компанія в поточному році 
фінансувала проект із встановлення трьох дверей у приміщенні Будинку культури, де проходив 
захід, оплатила харчування дітей під час літнього оздоровлення, направляла кошти на поточні 
ремонти в садочку. Дякую Кернел за всі ці ініціативи. Також щира подяка всім партнерам та 
помічникам села за те, що посприяли влаштуванню справжнього свята для мешканців.

З повагою, Микола Комишанський, голова Буймерської сільради

Сільські громади Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини святкують дні народження рідних сілСільські громади Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини святкують дні народження рідних сіл



728 вересня 2018 року

  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ 
В КЕРНЕЛ

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ – ГОТОВI!
Літні канікули — традиційний сезон ремонтів у приміщеннях освітніх закладів. Поки діти та їхні батьки відпочивали, 

заряджалися позитивом і запасалися вітамінами, у школах та дитячих садочках кипіла робота. 

Вони готувалися до зустрічі своїх вихованців.

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Компанія 
щороку підтверджує беззаперечне лі-
дерство в усіх напрямках діяльності у 
регіонах присутності та світових рей-
тингах. Протягом 10 років акції Кернел 
торгуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011 році IPO Кернел було ви-
знано найкращим у країнах Централь-
ної та Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. 
У 2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою компанією галузі АПК від-
повідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на ринку 
євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні обліга-
ції. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшни-
кової олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає в більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єги-
пет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн на-
сіння соняшника на рік. Iз 2010 року 
Кернел активно розвиває аграрний на-
прямок дiяльностi — сiльгоспвиробни-
цтво. Щороку Кернел постачає на між-
народні ринки приблизно 4 млн тонн 
кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та рі-
паку, закуповуючи сільгосппродукцію 
у більш ніж п’яти тисяч виробників, а 
також вирощуючи власну продукцію на 
560 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпра-
ця з громадами сiл i малих мiст на те-
риторiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансо-
во-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 тери-
торiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiд-
приємства Компанiї створили одно-
йменний Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел». У Чернігівській 
області агропідприємства Кернел обро-
бляють землі в Ніжинському, Прилуць-
кому, Борзнянському, Варвинському, 
Срібнянському, Сосницькому, Талала-
ївському, Ічнянському, Куликівському, 
Ріпкинському районах. У Сумській —
у Недригайлівському, Роменському, 
Буринському, Тростянецькому, Вели-
кописарівському, Краснопільському, 
Білопільському, Липоводолинському, 
Сумському, Лебединському районах. 
У Полтавській — у Чорнухинському, 
Гадяцькому, Лохвицькому та Пирятин-
ському районах. На вказанi пiдопiчнi 
територiї поширюються й соцiальнi 
програми Благодiйного фонду.

Привести навчальний заклад до ладу 
відповідно до стандартів та норм — не-
просто. Це вимагає не лише часу та іні-

ціативності, а й коштів. Варто зауважити, що 
2018-2019-й навчальний рік вирізняється ще й 
тим, що саме зараз упроваджено «Нову укра-
їнську  школу», яка має закласти фундамент 
нової якісної освіти.

Для агропідприємств компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» стало гарною традицією 
допомагати навчальним закладам українських 
сіл готуватися до навчального року. Так, у літній 
період десятки шкіл Чернігівщини, Сумщини й 
Полтавщини отримали від Кернел фінанси для 
проведення поточних ремонтів, умеблювання 
кабінетів, придбання комп’ютерної техніки тощо. 
Серед них школи сіл Дроздівка (Куликівський р-н,
Чернігівська обл.), смт Миколаївка, сіл Марків-
ка, Луциківка (Білопільський р-н, Сумська обл.), 
Чернеччина, Мезенівка (Краснопільський р-н, 
Сумська обл.), Печини, Кам’янка (Тростянець-
кий р-н, Сумська обл.), Велика Писарівка (Сум-
ська обл.), Капустинці (Липоводолинський р-н, 
Сумська обл.), Вільшана (Недригайлівський р-н, 
Сумська обл.), Краснопілля (Сумська обл.) та 
Світличне (Варвинський р-н, Чернігівська обл.).

ВИЩЕПЕРЕРАХОВАНI ЗАКЛАДИ ОТРИМАЛИ ВIД КОМПАНIЇ ФIНАНСУВАННЯ 
НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 1,5 МЛН ГРН

ВРАЖЕННЯ ВІД ЕСТАФЕТИ 
ПОТОЧНИХ РЕМОНТІВ — 

У КОМЕНТАРЯХ

Любов Шемендюк, 
директор школи с. Дроздівка

«Цьогоріч поточні ремонти у нашій школі, де 
виховується 43 дитини, пройшли за фінансо-
вої підтримки управління освіти та соціально 
відповідальних орендарів, до числа яких вхо-
дить і Кернел. Ця Компанія спільно з БФ «Ра-
зом з Кернел» направили кошти на придбання 
будівельних матеріалів, зокрема на фарбу. 
Заклад має дерев’яну підлогу, а це 2777 м і 
два поверхи, які треба «освіжити». Крім того, 
слід пофарбувати кабінети тощо. У подаль-
шому плануємо звертатися до аграріїв за 
допомогою у придбанні паливно-мастильних 
матеріалів. А зараз дякуємо за надану допо-
могу».

Володимир Щербина, 
директор школи смт Миколаївка

«Наразі в Миколаївській школі тривають важ-
ливі роботи з відновлення зруйнованої него-
дою частини покрівлі. Взагалі реконструкції 

підлягає 750 кв. м площі даху. Оскільки проект 
форс-мажорний, позаплановий, то й фінансів 
у бюджеті закладено не було. Разом з тим до-
пустити, щоб 520 дітей навчалися у неналеж-
них умовах, ми просто не могли. На поміч нам 
прийшла селищна рада, виділивши фінансу-
вання з бюджету, не залишилися осторонь і 
орендарі землі, зокрема компанія Кернел, яка 
направила 70 тис. грн. Хочу подякувати всім 
учасникам процесу та висловити сподівання 
на подальшу, не менш плідну співпрацю».

Любов Бойко, директор школи с. Марківка

«У рамках підготовки до нового навчального 
року наша школа отримала від компанії Кер-
нел доволі значиму допомогу. Йдеться про 
п’ять сучасних комп’ютерів, якими укомплек-
товано кабінет інформатики (донині там у нас 
була техніка 2005 року, яка застаріла й не від-
повідає вимогам шкільної програми), а також 
лінолеум для покриття підлоги у чотирьох ка-
бінетах — української мови та літератури, істо-
рії, математики, фізики. Висловлюємо аграрі-
ям щиру подяку за те, що сприяють у створенні 
комфортних умов навчання для дітей».

Юрій Дрозд, староста с. Луциківка

«Аграрії Кернел уже не вперше приходять на 
допомогу нашій громаді у вирішенні важливих 

питань. Так, влітку фінанси були спрямовані 
на ремонт і облаштування криниць загально-
го користування, яких у селі налічується п’ять. 
Крім того, виділялися кошти на подарунки 
жителям та атракціони в рамках відзначення 
Дня села. Тож, коли потрібно було провести 
капітальний ремонт покрівлі у шкільному хар-
чоблоці, ми звернулися до Компанії, і нам не 
відмовили. Додам, що крім ремонту Кернел 
закупив сюди сучасну витяжку, що покращи-
ло умови праці кухарів. Дякуємо за людяність 
і турботу!»

Іван Рогулін, староста с. Чернеччина

«Компанія Кернел є одним з найбільших орен-
дарів на території нашого села. Крім масшта-
бів діяльності, ця Компанія вирізняється якіс-
ним підходом у співпраці з громадами, Так, 
ми неодноразово зверталися до аграріїв за 
підтримкою та отримували її. Зокрема, понад 
100 тис. грн було виділено на благоустрій, а 
саме на встановлення огорожі на кладовищі 
та облицювання тротуарною плиткою тери-
торії біля адмінприміщення села. Почули нас 
і тоді, коли ми звернулися за підтримкою для 
освітнього осередку. Компанія допомогла  у 
придбанні лінолеума  для облаштування кабі-
нету першокласників у рамках «Нової україн-
ської школи».

Компанія Кернел направила кошти на Компанія Кернел направила кошти на 

придбання матеріалів для проведення придбання матеріалів для проведення 

поточних ремонтів у школі с. Дроздівка поточних ремонтів у школі с. Дроздівка 

(Куликівський р-н, Чернігівська обл.)(Куликівський р-н, Чернігівська обл.)
Громада с. Чернеччина (Краснопільський р-н, Сумська обл.) Громада с. Чернеччина (Краснопільський р-н, Сумська обл.) 

дякує компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за облаштування дякує компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за облаштування 

кабінету першокласників у місцевій школікабінету першокласників у місцевій школі
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ВIТАЄМО!
2 вересня святкувала свій день народження 

НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА КОВАЛЕНКО 
з с. Степанівка (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.).

Усміхається сонце ласкаве,
Буйним колосом квітне земля,

У нас сьогодні свято —
День народження мама стріча.
У цей день, наша рідна матусю,

Хочемо бачити радість твою,
Хочемо душу тобі ми віддати,

Як віддала ти нам свою.
Ти до нас уставала ночами

І носила ти нас на руках,
Тільки ми зрозуміли з роками,

Чому сльози були на очах.

З любов’ю, доньки Оксана та Катерина 
зі своїми сім’ями

10 вересня поважну дату відзначив 
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ МОСТЕПАН 

із с. Берестовець (Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл.).

Сьогодні рівно шістдесят у Вашому житті минає,
А скільки їх ще на шляху, про це ніхто не знає,

Тож зичимо в здоров’ї довгий вік прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити,

Щоб у мирному небі Вам сонце всміхалося,
А всі Ваші мрії та плани збувалися,

Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

З повагою, рідні та близькі

16 вересня свій день народження відзначив 
МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ ГОСТАР 

із с. Берестовець (Борзнянський  р-н, 
Чернігівська обл.).

Сьогодні день народження у Вас.
Хай щастя, наче сонце, заіскриться,
Все сказане хай буде в добрий час,

Хай радість Вам небачена насниться!
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвисто Вас чарує.

Ви з гарною душею чоловік,
За це життя Вас щедро обдарує!

З повагою, колектив підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел)

29 вересня ювілей святкуватиме 
СТАНІСЛАВ ГРИГОРОВИЧ МАРЙОХА 

з с. Васьківці (Срібнянський р-н, 
Чернігівська обл.), який працює фахівцем на 

підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел).

З ювілеєм Вас вітаємо,
Від усього серця ми бажаємо

Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.

Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

З повагою, колектив підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел)

Колектив підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) вітає іменинників осені — 

жителів сіл Сумської області:

•26 вересня — МАРІЮ МИКОЛАЇВНУ СТРИЖАК 
із Хотінської ОТГ;
•1 жовтня — ВІРУ КИРИЛІВНУ РЕВЕНКО 
з с. Яструбине;
•1 жовтня — МАРІЮ ФЕДОРІВНУ БАСЕНКО 
з с. Яструбине;
•19 жовтня — ОЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ПІТІНОВА з с. Печини;
•16 жовтня — ВАРВАРУ СЕМЕНІВНУ БУСЛЕНКО 
з с. Яструбине;
•12 жовтня — ЛІДІЮ ДМИТРІВНУ УСТИМЕНКО 
з с. Стецьківка.

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.

У вересні свій 102-й день народження святкує 
ВІРА ПИЛИПІВНА АНДРА, жителька Юнаківської 

сільської  ради (Сумський р-н, Сумська обл.).

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо, 
А вже по праву руку — осінь. 
Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі,

Й душа немов би молодіє,
По ліву руку всі печалі,

По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука.
Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

З повагою, колектив підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел)

24 вересня день народження відсвяткував 
ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ШЕВЧЕНКО із с. Вільшана 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

Щоб статус твій не ставився під сумнів,
Щоб справи всі були на висоті,

Щоб вчинки були зважені й розумні,
А пристрасті кипіли в темноті.
Щоб друзі і колеги поважали,

Від грошей відбиватись довелось.
І все, що за сьогодні побажали,

Щоб в розмірі стократному збулось.

З любов’ю, хрещеник Артем

28 вересня свій 50-річний ювілей відзначатиме 
АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ ТИМЧЕНКО 

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

50 — не привід для печалі,
50 — це зрілість золота!

Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть не озираючись літа.

Виднокіл хай не встеляють хмари,
Хай клюють на вудку карасі.
Ми за тебе, рідний ювіляре,

Дякуємо Богові усі.

Зичимо тобі здоров’я, радісної долі
У нашому дружньому колі.

З повагою, сім’я Канівець з Вільшаної

7 жовтня ювілей відзначатиме 
ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ ДЕГТЯРЕНКО із смт Терни 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

З днем народження вітаю,
Вдачі у житті бажаю,

Щастя, як краплин у морі,
Завжди сонечка на дворі,

Друзів, тільки найсправжніших,
Та відносин найніжніших,

Хай даються легко справи,
Ще безмежної уяви,

Мрій чудових ланцюжок,
Зичу я тобі, синок,

Щоб ніколи не тужив,
З оптимізмом в серці жив!

З любов’ю, мама й тато

20 вересня ювілей відзначатиме 
МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ЯРЕШКО 

з с. Дуболугівка (Ніжинський р-н, 
Чернігівська обл.).

Є ювілеї різні, але одна з найкращих дат,
Коли вітання шлють найрідніші,

А тобі — лише 50.
Щиро вітаємо тебе з святом урочистим,

Дякуємо Богу, що ти є на землі,
Хай над тобою небо буде чисте,
Радісно на серці, повно на столі.

Хай стелиться життя розмаєм
І хилить щастя повен цвіт,
Ми від душі тобі бажаєм

Здоров’я міцного і многая літ.

З повагою, громада села та колектив 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)

1 жовтня 60-річчя відзначатиме 
МИКОЛА ПЕТРОВИЧ ПОПАДЕНКО 
з с. Дуболугівка (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.).

Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад,

Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже шістдесят.

Дарма, що рік за роком проліта,
Що скроні Ваші вже сивіють.

Нехай же молодою залишається душа,
І думи хай ніколи не старіють.

Бажаємо Вам здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і роси.

З повагою, сільська рада та колектив 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)

19 жовтня ювілей відзначатиме 
АНТОНІНА ГНАТІВНА КОВАЛЬ 

із с смт. Куликівка (Чернігівська обл.).

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,

Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.

Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 70,

Хоч як прожитих шкода,
Та не повернути їх назад.

Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе,

Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

З любов’ю, чоловік, діти, онуки

10 жовтня 60-річний ювілей відзначатиме 
АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ СМАЛЬ 

із смт Куликівка (Чернігівська обл.).

Юнацьких мрій прекрасний сад
плоди дарує в шістдесят!

За працю всю, усе знання і вміння,
за серця небайдуже стукотіння — 

подяка щира від людей,
від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,

нехай у серці гомонить весна,
в очах сміється сонце золоте,

а дерево життя зростає і цвіте!!!

З любов’ю, дружина, діти
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