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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Літньо-осінній період став  

для сіл регіону плідним  
на проекти з ремонту  

доріг. ПОКРАЩЕННЯ  
СТАНУ ДОРОЖНЬОГО 

ПОКРИТТЯ ВІДБУЛОСЬ І В   
С. ОСІЇВКА (Вінницька обл.).  

Кернел витратив  
на цей проект   

450 тис. грн. 

стор.
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ПРОФЕСIОНАЛИ
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.

IНIЦIАТИВА
Розуміючи проблеми культури 

на селі, кернелівці всебічно 
фінансують даний напрям. Зокрема, 

НЕЩОДАВНО ДОПОМОГУ ВІД 
КЕРНЕЛ ОДЕРЖАВ КОЛЕКТИВ 
«СВІТАНОК», який діє при школі  

с. Велика Вулига (Вінницька обл.),  
та учасники духового оркестру 
Будинку культури с. Вікторівка 

(Черкаська обл.).

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 29 (51)
12 жовтня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду  
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 

Дорогі читачі!
Минув ще один місяць нашої спільної 

роботи. На дворі жовтень, що є не лише зо-
лотою порою, коли світ навколо вбирається 
в яскраві барви, а й часом приготувань дбай-
ливих господарів до зими. Тому в сьогодніш-
ньому номері ми пропонуємо ознайомитися 
з тими проектами, які за фінансової підтрим-
ки агропідприємств компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел» реалізували громади сіл 
Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини та 
Одещини у переддень холодів.

Розпочнемо зі справ, спрямованих на 
підтримку освітньої сфери й усього, що стосу-
ється створення належних умов для навчання 
та виховання дітей, учнів сільських шкіл. Зо-
крема, допомогу від Компанії одержали дитя-
чі садочки сіл Жеребкове (Ананьївський р-н, 
Одеська обл.) та Вікторівка (Маньківсь- 
кий р-н, Черкаська обл.). Сюди, відповід-
но, придбано будівельні матеріали для по-
точного ремонту, вогнегасники та набори 
постільної білизни. Для школи с. Ярошівка 
(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) заку-
плено холодильник та посуд для харчоблоку, 
а для учнів першого класу Врадіївської школи  
№ 1 (Миколаївська обл.) — комплекти дощок 
з магнітами. Разом з цим на стадії реаліза-
ції перебуває проект зі встановлення п’яти 
зовнішніх дверей у НВК с. Дубова (Умансь- 
кий р-н, Черкаська обл.).

Важливими для інфраструктури сіл ре-
гіону стали проекти зі спорудження дитячих 
майданчиків.  Завдяки фінансуванню Кернел 
острівці дитячого дозвілля з’явилися у десят-
ках населених пунктів.  Зокрема в селах Ники-
форивці (Немирівський р-н, Вінницька обл.), 
Лозова (Шаргородський р-н, Вінницька обл.), 
Коритня та Долинка (Монастирищенський р-н, 
Черкаська обл.), Чорна Кам’янка та Іваньки 
(Маньківський р-н, Черкаська обл.). Загаль-
ний бюджет витрат Компанії на вищевказані 
проекти склав понад 220 тис. грн.

Продовжили аграрії й естафету ремон-
ту дорожнього покриття. Так, підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
виділили 450 тис. грн на впорядкування до-
роги на території Осіївської сільради, що в 
Бершадському районі Вінниччини. Деталі Ви 
знайдете в інформаційних добірках.

Не залишився поза увагою і спорт. Для 
відвідувачів секції боксу, яка працює при 
Маньківській ДЮСШ (Черкаська обл.), при-
дбано інвентар та профінансовано поїздки на 
змагання. Більш того, можна стверджувати, 
що Компанія взяла під опіку цей вид спорту 
в регіоні, ставши для юних боксерів надійним 
партнером та помічником.

Також кернелівці профінансували чер-
гові проекти, пов’язані з сільською медици-
ною. Йдеться про закупівлю колісних дисків 
для карети швидкої допомоги амбулаторії  
с. Перегонівка та устаткування для поліклі-
нічного відділення Голованівської ЦРЛ (Голо-
ванівський р-н, Кіровоградська обл.), а також 
про придбання медикаментів для фельдшер-
сько-акушерського пункту с. Юшківці (Ора-
тівський р-н, Вінницька обл.).

Крім того, корисні подарунки від Ком-
панії отримав колектив «Світанок», який діє 
при школі с. Велика Вулига (Тиврівський р-н, 
Вінницька обл.), та учасники духового оркес-
тру Будинку культури с. Вікторівка (Маньків-
ський р-н, Черкаська обл.).

Традиційно Ви знайдете в номері корис-
ні поради, новини, вакансії Компанії, а також 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел. 
Дякуємо, що залишаєтеся з нами!

Успіхів, процвітання та нових звершень 
на шляху створення заможного українського 
села!

Успіхів нам, процвітання та 
нових звершень на шляху 

створення заможного 
українського села! 

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

 За даними Держстату, споживчі ціни в Україні (після зниження на 0,7% у липні і стабільності 
в серпні) у вересні підвищилися на 1,9%, а з початку року їхнє зростання склало 5,6%.
 За даними відомства, у річному вимірі (вересень 2018 р. до вересня 2017 р.) інфляція 

трохи сповільнилася — до 8,9% порівняно з 9% за підсумками серпня.
 Базова інфляція у вересні 2018-го також склала 1,9% після 0,1% у серпні, а за підсумками 

дев’яти місяців ц. р. вона сягнула 5,5%. У річному вимірі базова інфляція залишилася на 
рівні 8,7%.

Джерело: news.finance.ua

Неодноразово на шпальтах газети ми розповідали  
про проекти, які реалізовують агропідприємства  
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» у селах 

Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини 
та Миколаївщини з думкою про дітей. Осінь 

ознаменувалася  для громад регіону достойними 
результатами такої співпраці, адже Компанія 

фінансувала проведення поточних ремонтів, допомагала 
у придбанні устаткування для шкіл та дитячих садочків, 

а ще направляла кошти на встановлення ігрових 
майданчиків. Тому сьогоднішній номер наповнений 

інформацією про добрі справи Кернел, метою яких є 
створення комфортних умов для навчання  

та дозвілля підростаючого покоління. 
стор.
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 ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
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 НА ЧАСІ

ЗМIНИ У ЖОВТНI. ЧОГО ЧЕКАТИ 
УКРАЇНЦЯМ ВIД ДРУГОГО МIСЯЦЯ ОСЕНI

На українців очікує низка змін. Так, у жовтні стартує 
осінній призов, очікується прибуття у регіони 

«пакунків малюка», зміняться ціни на залізничні 
квитки, запроваджуються нові правила для водіїв.

КОЛИВАННЯ ЦIН НА 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

ОСІННІЙ ПРИЗОВ

З 1 жовтня в Україні стартував осінній 
призов. Цього року він триватиме довше, 
ніж зазвичай. Президент збільшив термін 
з двох до трьох місяців — жовтень — гру-
день. Під час осіннього призову на строко-
ву службу призвуть 17 960 осіб. У Генштабі 
пояснили це рішення намаганням підвищи-
ти якість добору призовників. При цьому у 
ЗСУ заявили, що є підстави, за яких особа 
звільняється від призову, — їх понад 20.

ЦІНИ НА ГАЗ

Вартість газу для українців не змінюва-
тимуть щонайменше до 18 жовтня. Саме до 
цього часу уряд продовжив зобов’язання 
для «Нафтогазу» продавати газ теплокому-
ненерго для потреб населення. Тим часом 
тривають переговори з МВФ щодо підви-
щення ціни на газ — називають цифру орі-
єнтовно у 25%. Однак у «Нафтогазі» заува-
жують, що зростання може бути й не таким. 
Ціни на блакитне паливо для промисловос-
ті «Нафтогаз» підвищив на понад 9% — до 
14 тис. 586 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

СУБСИДІЇ

З травня цього року діє нова програма 
житлових субсидій. Якщо раніше субсидію 
перепризначали на новий період раз на рік 
у травні та окремо розраховували її розмір 

на літній і зимовий період, то тепер це від-
буватиметься двічі на рік — у травні й жов-
тні. У стандартних випадках для оформлен-
ня субсидії українцям треба подавати лише 
заяву та декларацію про доходи. Якщо до-
помога вже призначена на новий рік (2018-
2019), у жовтні її розмір на опалювальний 
сезон розрахують автоматично, без по-
вторного звернення.

ПАКУНКИ МАЛЮКА

До початку жовтня «пакунки малюка» 
повинні були розвезти по всіх регіонах 
України. Сама ж програма, якою запрова-
джено надання одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка» сім’ям, у яких 
народилася дитина, стартувала 1 вересня.

До жовтня МОН запланувало достави-
ти у школи підручники для першокласників. 
Усі букварі, підручники з математики та 
курсу «Я досліджую світ» для 1-го класу вже 
надруковані на 100%, вказали у відомстві.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДІЇВ

З 1 жовтня водії повинні вмикати фари 
за межами населених пунктів. Необхідно 
вмикати денні ходові вогні або ближнє світ-
ло фар. Як нагадали в управлінні безпеки 
дорожнього руху, ця вимога діє з 1 жовтня 
по 1 травня. За ігнорування вказаної норми 
передбачено штраф.

Мінімальні зарплати 
та пенсії в Україні 
повільно, але зро-

стають. Проте одночасно 
з цим значно впевненіше 
зростають ціни на оплату 
житлово-комунальних по-
слуг (з початком опалю-
вального сезону це особ-
ливо відчуватиметься) і на 
продукти. Купуючи продук-
ти щодня, не завжди мож-
на побачити різницю в ціні, 
але якщо проаналізувати 
зміну у вартості з початку 
року, то цифри не пора-
дують. Тож розберемося, 
як змінилася ціна базових 
продуктів харчування цьо-
го року.

У 2018-му подорож-
чали практично всі базо-
ві продукти. Дешевшими 
стали тільки яблука, ціна 
в середньому впала на 
25,2% — до 14,07 грн/кг. 
На 5,3% дешевшою стала 
цибуля, тепер її середня 
ціна становить 8,42 грн/кг. 
З овочів найвідчутніше по-
дорожчала морква — на 
60,6%, буряк — на 23,7%. 
Середня ціна кілограма 
картоплі становить зараз 
близько 7,6 грн, це на 1,6% 
більше, ніж торік.

Зросли ціни на м’ясо та 
молочні продукти. «Страте-
гічний продукт України» — 
сало — тепер на 30,5% до-
рожче, близько 67,8 грн/кг. 
Яловичина подорожчала до 
125 грн/кг, свинина — до 
114,6 грн/кг, куряче філе — 
до 95 грн/кг. Найдешев-
ше купувати курячі тушки, 
їхня ціна зросла лише на 
3,2% — до 55,7 грн/кг.

Кілограм кисломолоч-
ного сиру сьогодні мож-
на купити в середньому 
за 88,8 грн, це на 10,8% 
дорожче. Ціна за 1 літр 
пастеризованого молока 
(жирність 2,6%) зросла 
майже до 22 грн, а ціна за 
двохсотграмову пачку мас-
ла — до 36,1 грн. Більш ніж 
на 40% цьогоріч подорож-
чали яйця, десяток тепер 
коштує близько 21,3 грн.

Збільшилась ціна на 
всі види хліба, тепер най-
дорожчий — пшеничний із 
борошна вищого сорту — 
коштує 16,6 грн/кг. Ціна на 
макаронні вироби підняла-
ся на 10%, на пшеничне бо-
рошно — більш ніж на 12%, 
на манні крупи — на 8,3%, а 
на ячмінні — на 24,1%. Най-
більше подорожчало пшо-
но, кілограм тепер коштує 
19,8 грн, на 106,5% більше, 
ніж минулого року.

За інформацією 
аналітичного  

порталу «Слово і діло»

 ЕКОНОМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕТАЛЬНІШЕ —  
ДИВ. ІНФОГРАФІКУ.

 НОВИНИ РЕГIОНУ

НА КІРOВOГРАДЩИНІ ДO ЛАВ АРМІЇ 
ПЛАНУЄТЬСЯ ПРИЗВАТИ ПOНАД 
700 НOВOБРАНЦІВ

Прoтягoм жoвтня — грудня цьoгo рoку 
відпoвіднo дo Указу Президента № 274 в 
Україні будуть прoвoдитись захoди oсінньo-
гo призoву грoмадян на стрoкoву військoву 
службу, зoкрема з Кірoвoградськoї oбласті 
планується призвати 710 oсіб.

Прo це пoвідoмляє прес-служба Кірo-
вoградськoї OДА

З них 260 осіб у Збрoйні cили, 370 — у 
Націoнальну гвардію, 60 — у Державну спе-
ціальну службу транспoрту та 20 — у Дер-
жавну прикoрдoнну службу. На стрoкoву 
військoву службу призиватимуться придат-
ні за станoм здoрoв’я грoмадяни України 
чoлoвічoї статі, яким дo дня відправлення у 
військoві частини випoвнилoся 20 рoків, та 
старші oсoби, які не дoсягли 27-річнoгo віку 
й не мають права на звільнення абo відстрoч-
ку від призoву на стрoкoву військoву служ-
бу. Відпoвіднo дo закoнoдавства України, з 
пoчаткoм призoву у разі, якщo за будь-яких 
oбставин пoвістка не надійшла, грoмадяни 
призoвнoгo віку зoбoв’язані в десятиденний 
стрoк з’явитися дo військoвих кoмісаріатів 
за місцем реєстрації абo прoживання.

НА ЧЕРКАЩИНІ ХЛІБНИЙ КОШИК
 ЗДОРОЖЧАВ НА 9%

За даними офіційної статистики, на те-
риторії Черкаської області усі види хліба здо-
рожчали за перші вісім місяців 2018 року від 
8% до 10%. Про це повідомив генеральний 
директор Української асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Так, зокрема, пшеничний хліб із бо-
рошна вищого ґатунку та батон здорожча-
ли на 8%, пшеничний хліб із борошна пер-
шого ґатунку та житній хліб — на 10%. Якщо 
в цілому оцінити вартість хлібного кошика, 

то на кінець серпня 2018 року він коштував 
63,1 грн, тоді як на початку року його вар-
тість становила 57,7 грн. Тобто хлібний ко-
шик за перше півріччя здорожчав більш ніж 
на 9%, або на 5,4 грн. Такі дані оприлюдни-
ла Державна служба статистики України. 
Натомість, за даними Асоціації постачальни-
ків торговельних мереж, здорожчання було 
значно більшим. Так, тільки з 1 березня до 
1 вересня 2018 року, тобто за шість місяців, 
у найбільших містах житній хліб здорожчав 
майже на 17%, пшеничний хліб із борошна 
першого ґатунку додав у вартості 12%, ба-
тон зріс у ціні на 9%, а пшеничний хліб із бо-
рошна вищого ґатунку — на 7%.

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА ВІННИЧАН 
СКЛАЛА МАЙЖЕ 8 ТИС. ГРН

Середня номінальна заробітна плата 
штатного працівника у серпні 2018 року ста-
новила 7924 грн, що в 2,1 разу вище рівня 
мінімальної заробітної плати (3723 грн). Про 
це повідомляє головне управління статис-
тики у Вінницькій області. Зменшення рів-
ня середньої заробітної плати у серпні 2018 
року порівняно з липнем 2018 року відбулося 
в більшості видів економічної діяльності: від 
освіти — на 16,2% до 0,5% у професійній, на-
уковій та технічній діяльності. Найвищий рі-
вень середньої заробітної плати у серпні ц. р. 
був у працівників складського господарства 
та допоміжної діяльності у сфері транспорту, 
який перевищив середній розмір по еконо-
міці області в 1,5 разу, а також у працівників 
лісового господарства та лісозаготівель, 
державного управління й оборони; обов’яз-
кового соціального страхування, інформації 
та телекомунікацій, фінансової та страхової 
діяльності, де перевищення середньооблас-
ного рівня склало 1,4 разу.

Серед 25 регіонів країни за рівнем опла-
ти праці Вінниччина посіла 11-те місце.



12 жовтня 2018 року 3
 ІНІЦІАТИВА

З діда-прадіда українці вміли поєд-
нувати працю з цікавим дозвіллям. 
Клуби, будинки культури, бібліотеки, 

навчальні заклади завжди були основними 
осередками культурного відпочинку в селі. 
Бо ж саме тут діяла художня самодіяльність, 
працювали різноманітні гуртки, організову-
валося чимало тематичних заходів.

Незмінною ситуація залишається й те-
пер. Проте, незважаючи на старання та іні-
ціативність громади, більшість культурних 
осередків, сільських аматорських ансамблів 
потребують всебічної підтримки, розпочи-
наючи від капітальних ремонтів приміщень 

і закінчуючи оновленням матеріально-тех-
нічної бази — придбанням музичного об-
ладнання, комп’ютерної техніки, сценічного 
вбрання, фінансування поїздок на конкурси 
та фестивалі тощо.

Розуміючи проблеми культури на селі, 
агропідприємства компанії Кернел спільно 
з Благодійним фондом «Разом з Кернел» 
всебічно фінансують даний напрям. У 2014-
2017 роках Компанія та Благодійний фонд 
направили на підтримку культури понад  
8 млн грн. Продовжують кернелівці підтри-
мувати культурні ініціативи й у поточному 
році.

КОРИСНI ПОДАРУНКИ ДЛЯ СIЛЬСЬКИХ АРТИСТIВ
Зокрема, нещодавно допомогу від Кер-

нел одержав колектив «Світанок», який діє 
при школі с. Велика Вулига (Тиврівський р-н, 
Вінницька обл.) та учасники духового ор-
кестру Будинку культури с. Вікторівка (Мань-
ківський р-н, Черкаська обл.).

Наталія Краснюк, 
учасниця ансамблю «Світанок»

«Уже більше 15 років при сільській шко-
лі діє наш учительський ансамбль «Світа-
нок». Цьогоріч нам присвоїли звання ама-
торського народного. У нас доволі цікава 
концертна програма та широка географія 
участі в різноманітних конкурсах та фес-
тивалях. Наприклад, зараз ми збираємо-
ся відвідати конкурс «Козацька пісня» у  
м. Буші на Вінниччині. Саме підприємство  

«Агро Інвест Україна» (Кернел) є нашими по-
стійними помічниками. Аграрії неодноразово 
забезпечували нас транспортом для поїздок. 
А нещодавно придбали сценічне вбрання, у 
якому ми гордо представлятимемо честь рід-
ного села в подальшому. Додам, що донині 
ми обходилися костюмами, придбаними ще 
на початку нашого творчого шляху». 

Петро Лисюченко, керівник духового 
оркестру БК с. Вікторівка

«Хочу сказати людське спасибі під-
приємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) та  
БФ «Разом з Кернел» — за те, що профінансу-
вали придбання валторни — інструменту, який 
був необхідним для нашого духового орке-
стру. Наразі в нашому колективі 25 музикан-
тів, із яких 21 дитина. А з Кернел ми співпра-
цюємо не вперше. Компанія раніше купувала 
тромбон для оркестру, а також неодноразово 
підтримувала й сам Будинок культури».

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ —  
У КОМЕНТАРЯХ

Підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»  
виділили кошти на придбання сценічного вбрання для ансамблю «Світанок»  

с. Велика Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Учасники духового оркестру БК с. Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) дякують 
підприємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у придбанні 

музичного інструменту

 ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Ми неодноразово розпові-
дали на шпальтах газети, 
як школи та дитячі садочки 

Черкащини, Миколаївщини та Оде-
щини спільно з агропідприємства-
ми Кернел та БФ «Разом з Кернел» 
втілюють у життя важливі спра-
ви — проводять поточні ремонти, 
покращують матеріально-технічну 
базу, організовують цікаві екскур-
сії. Наразі ми підготували для Вас 
чергову порцію проектів, реалі-
зованих за фінансового сприяння 
Кернел з думкою про дітей.

Зокрема, підтримку від Ком-
панії отримали дитячі садочки сіл 
Жеребкове (Ананьївський р-н, 
Одеська обл.) та Вікторівка (Мань-
ківський р-н, Черкаська обл.). 
Сюди, відповідно, придбано бу-
дівельні матеріали для поточного 
ремонту, вогнегасники та набори 

постільної білизни. Для школи с. 
Ярошівка (Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.) закуплено холо-
дильник та посуд для харчоблоку, 
а для учнів першого класу Враді-
ївської школи № 1 — комплекти 
дощок з магнітами. Разом з цим 
на стадії реалізації перебуває про-
ект зі встановлення п’яти зовнішніх 
дверей у НВК с. Дубова (Умансь-
кий р-н, Черкаська обл.).

Олена Ференчук, завідувач ДНЗ 
«Колосок» с. Жеребкове

«Що стосується співпраці з під-
приємством «Хлібороб» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел», то вона у 
нас діє на регулярній основі. Агра-
рії часто долучаються до реаліза-

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
ції важливих для закладу проектів. 
Щороку надаються кошти на по-
точні ремонти, новорічні подарунки 
для вихованців, для балагоустрою 
територій. Наприклад, торік за фі-
нансування Кернел проводилася 
укладка тротуарної плитки на по-
двір’ї закладу. Нещодавно аграрії 
вкотре долучилися до придбання 
необхідних будівельних матеріалів 
та вогнегасників. Дякуємо керне-
лівцям за те, що турбуються про 
нашу малечу».

Тетяна Стройчук, голова 
батьківського комітету учнів 1-го
 «Б» класу Врадіївської ЗОШ № 1

«Перед початком навчання 
батьківський комітет нашої шко-
ли звернувся до підприємства  
«Україна» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» з проханням профінансу-
вати придбання класних дощок для 
першачків. Справа в тому, що згід-
но з вимогами «Нової української 
школи» дане устаткування повинно 
відповідати певним стандартам, 
бути більш сучасним. У нашому ж 
випадку шкільні дошки були ще з 
радянських часів. Дуже дякуємо 
Компанії за те, що відгукнулися та 
оплатили придбання устаткування. 
Це дозволило не навантажувати й 
без того скромні бюджети родин. 
Окрема подяка Любові Капелюш-
ній, заступнику керівника відділу 
соціальної політики Кернел у регі-
оні, — за те, що особисто тримала 
дане питання на контролі».

Ольга Могильська, 
директор школи с. Ярошівка

«Завдяки фінансовій підтримці 
підприємства «Кочубій» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» нашій 
школі вдалося вирішити важливу 
проблему — оновити посуд та хо-
лодильне обладнання у їдальні. 
Компанія оперативно відреагувала 
на наше звернення, що дозволило 
вчасно налагодити забезпечення 
якісного харчування для учнів. До-
дам, що сьогодні у нас навчається 
121 дитина, з них щодня харчується 
в закладі близько 110. Додам, що 
аграрії не вперше приходять нам 
на допомогу. Влітку вони були ге-
неральним спонсором фестивалю 
дитячої творчості, який проходив 
на території села і в якому взяли 
участь наші вихованці. Традиційні 
подарунки від Кернел отримували 
і випускники, і першокласники. Ва-
гому підтримку Компанія надала й 
напередодні нового навчального 
року, закупивши необхідне облад-
нання для кабінету першокласни-
ків — ноутбуки, принтер, ламіна-
тор, проектор. Вдячні за всебічну 
підтримку та прагнення створити 
комфортні умови навчання для ді-
тей».

Віра Шордукало, завідувач ДНЗ
 «Ялинка» с. Вікторівка

«Підприємство «Чорна Кам’ян-
ка» (Кернел) та БФ «Разом з  
Кернел» є нашими давніми та пе-
ревіреними партнерами. Вони по 

можливості допомагають у вирі-
шенні важливих питань. Зокрема, 
нещодавно профінанусвали при-
дбання 42 комплектів постільної бі-
лизни. Додам, що Компанія дарує 
малечі солодощі на День захисту 
дітей та під час новорічних свят. 
Переконані, що в майбутньому 
співпраця з Кернел принесе чима-
ло гарних результатів нашому за-
кладу».

Ніна Косаринська,
 директор НВК с. Дубова

«Сьогодні у нашому закладі 
127 учнів, частина з яких — жи-
телі семи сусідніх сіл. Зокрема, 
з  Коржової щодня доїжджає  
35 дітей. Зозуміло, що у нас, як і 
в кожному сільському освітньо-
му осередку, є чимало потреб, 
які ми намагаємося вирішувати 
спільними зусиллями, із залучен-
ням коштів від соціально відпові-
дального бізнесу. З соціальними 
програмами, які втілює підприєм-
ство «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел», ми знайо-
мі не перший рік. У минулі періоди 
аграрії направляли фінансування 
для організації екскурсій учнів та на 
їхнє оздоровлення. А тепер разом 
з Кернел ми реалізовуємо ще один 
важливий проект із заміни п’яти 
зовнішніх дверей у приміщенні за-
кладу. Найближчим часом він буде 
завершений. Також дякую Компа-
нії за якісні подарунки до Дня знань 
10 нашим першокласникам».

ДЕТАЛЬНІШЕ —  
В КОМЕНТАРЯХ

Підприємство «Вісла» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили 
кошти на придбання дощок у кабінети першокласників Врадіївської 

ЗОШ № 1 (Миколаївська обл.)
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

У ОСIЇВЦI  
ВIДРЕМОНТУВАЛИ ДОРОГУ

МЕДИЧНА СФЕРА ПIД ОПIКОЮ КЕРНЕЛ
З метою підтримки фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій у сільській місцевості агропідприємства 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» реалізовують програму «Медицина, доступна селянину», у рамках якої 
на потреби сільських закладів охорони здоров’я за останні роки виділено мільйони гривень. Активно програма 

діє й на Кіровоградщині та Вінниччині.

Підприємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили 
фінансування для придбання автомобільних дисків для карети швидкої 

допомоги амбулаторії с. Перегонівка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Олександр Михальченко, 
голова Юшківецької сільради

«Цьогоріч завдяки співпраці з під-
приємством «Чорна Кам’янка» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» нам 
вдалося зробити чимало корисних 
справ, спрямованих на покращен-
ня якості сільської медицини. Так, у 
літній період завдяки фінансуванню 
від Компанії ми встановили дев’ять 
сучасних віконних конструкцій у 
приміщенні нашого фельдшерсько-
акушерського пункту, який обслуго-
вує близько 380 осіб, 60% з яких — 
пенсіонери. А нещодавно Компанія 
направила фінанси для придбання 
ліків та устаткування першої необ-
хідності. За що ми дуже вдячні агра-
ріям. Зауважу, що, окрім підтримки 
медицини, Кернел допомагав на-
шому Будинку культури, виділялися 
фінанси на відзначення свят».

Тамара Іващук, завідувачка 
амбулаторії с. Перегонівка

«З підприємством «Хлібороб» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» наш 
заклад співпрацює не вперше. 
Раніше Компанія надавала нам до-
помогу, виділивши акумулятор для 

карети швидкої допомоги, яким 
користуємося й досі. Тепер — опла-
тила купівлю автомобільних дисків. 
Справа в тому, що сьогодні амбула-
торія обслуговує населення дев’яти 
навколишніх сіл, а протяжність діль-
ниці сягає 40 км. Тому важливо, щоб 
транспорт  завжди був на ходу та у 
справному стані. Дякуємо Кернел 
за розуміння та сприяння у ство-
ренні якісної, а головне — швидкої 
медичної допомоги в селах».

Валентина Піддубна, 
головний лікар Голованівської ЦРЛ

«Від себе особисто, від пацієнтів і 
медперсоналу висловлюємо подяку 
підприємству «Хлібороб» (Кернел) 
і БФ «Разом з Кернел» за те, що 
вкотре не оминули увагою потреби 
закладу. Аграрії відгукнулися на за-
пит стосовно допомоги у придбанні 
медичного устаткування для полі-
клінічного відділення — гінекології 
та лор-кабінету. Додам, що раніше 
Компанія фінансувала проведен-
ня поточних ремонтів. Для нашого 
закладу, який наразі обслуговує 
близько 30 тис. пацієнтів — жителів 
Голованівського та сусідніх районів, 
важливо мати таких надійних і соці-
ально відповідальних помічників».

Літньо-осінній період став 
для громад українських сіл 
плідним на проекти з ре-

монту дорожнього покриття, які 
фінансували агропідприємства 
компанії Кернел та БФ «Разом 
з Кернел». І це не дивно, адже 
останнім часом якість доріг ви-
кликає найбільше занепокоєння 
у сільських мешканців.

До переліку сіл, де приводи-
лися до ладу транспортні арте- 
рії, можна віднести й Осіївку, 
що в Бершадському районі Ві-
нниччини. Підприємство «Хлібо- 
роб» (Кернел) спільно з БФ «Ра-
зом з Кернел» спрямували на цей 
проект 450 тис. грн.

— Завдяки підтримці керне-
лівців нам вдалося реалізувати 
дійсно важливу справу — про-
вести ремонт дороги, яка вже 

більше п’яти років знаходилася в 
занедбаному стані, — розповідає 
Віктор Соколюк, сільський голова 
Осіївки. — Більше того, ця артерія 
є пріоритетною, адже сполучає 
Вінницьку область з Кіровоград-
ською та з’єднує наш район з Гай-
воронським. Також облаштування 
дороги посприяло тому, що тепер 
місцевим мешканцям не потріб-
но їхати в об’їзд, витрачати час і 
пальне на додаткові 40 км.

Осіївська громада дякує під-
приємству «Хлібороб» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за те, що 
звернули увагу та допомогли у 
вирішенні такого нагального пи-
тання для села. Окрема подяка 
Компанії за всебічну підтримку 
соціальної сфери, за створення 
комфортних умов проживання в 
населеному пункті.

Підприємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
профінансували проведення ремонту дороги у с. Осіївка 

(Бершадський р-н, Вінницька обл.)

У червневому випуску газети ми розповідали про те, як за фінансової підтримки компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» у смт Маньківка (Черкаська обл.) було проведено Міжнародний турнір з 

боксу. Саме тоді Кернел став головним спонсором змагань.

Проте на цьому підтримка боксерських ініці-
атив жителів Маньківського й Тальнівського 
районів області на завершилося. Уже сьо-

годні можна стверджувати, що Компанія взяла юних 
спортсменів під свою опіку.

Іван Бобой, тренер секції боксу, яка діє при 
Маньківській ДЮСШ, та, за сумісництвом, ініціатор 
відродження даного виду спорту в регіоні розпові-
дає, що Кернел сьогодні є їхнім головним спонсо-
ром, фінансує поїздки боксерів на змагання, допо-
магає у придбанні спорядження.

— У наш час мінімального державного фінансу-
вання будь-який вид спорту на периферії потребує 
всебічної підтримки. А особливо той напрям, який не 
так давно став на шлях свого розвитку, — коментує 
наш співрозмовник. — Це стосується й секції боксу, 
яка діє при нашій ДЮСШ три роки. За цей час наші 
вихованці стали призерами України, учасниками 
багатьох міжнародних змагань у Білорусі, Молдові. 
Проте для того, щоб забезпечити відповідну мате-
ріальну базу для занять, оплатити поїздки на чем-

піонати тощо, необхідні значні кошти, яких здебіль-
шого ні бюджет нашої ДЮСШ, ні скромні бюджети 
родин спортсменів не мають. Тут у пригоді стають 
спонсори та партнери — такі, яким віднедавна став 
для нас Кернел.

За словами Івана Бобоя, у вересні завдяки фінан-
совій підтримці Кернел боксери Маньківщини відвіда-
ли 7-й міжнародний турнір з боксу серед юніорів, який 
проходив у м. Іллінці Вінницької області, де показали 
гідні результати. А у жовтні збираються відвідати чем-
піонат України у Донецькій області, і в цій поїздці їм 
також допомагає Компанія.

— Крім того, аграрії закупили для нашої секції 
спеціальне спорядження для проведення трену-
вань — боксерські рукавиці, груші, шоломи тощо, — 
додає Іван Бобой. — Ми дуже вдячні Кернел за те, 
що допомагають запалювати зірки сучасного укра-
їнського боксу. Переконаний, що зовсім скоро на 
боксерській арені з’являться нові обличчя, які гордо 
нестимуть звання чемпіонів, а Кернел пишатиметь-
ся тим, що свого часу простягнув їм руку допомоги.

ПIДТРИМУЄМО СПОРТИВНI IНIЦIАТИВИ

Вихованці секції боксу Маньківської ДЮСШ (Черкаська обл.) дякують 
підприємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 

всебічну підтримку

Нещодавно кернелівці про-
фінансували чергові важ-
ливі для сільської ме-

дицини проекти. Йдеться про 
придбання колісних дисків для  ка-

рети швидкої допомоги амбулаторії  
с. Перегонівка та устаткування для 
поліклінічного відділення Голова-
нівської ЦРЛ (Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.), а також 

про закупівлю медикаментів для 
ФАПу с. Юшківці (Оратівський р-н, 
Вінницька обл.). Бюджет витрат 
Компанії на вищеперераховані про-
екти склав майже 60 тис. грн.

ПОДРОБИЦІ — У КОМЕНТАРЯХ
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 ІНФРАСТРУКТУРА

ОСТРIВЦI ДИТЯЧОГО ДОЗВIЛЛЯ
Уже декілька років поспіль агропідприємства компанії Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» турбуються про те, 

щоб найменші мешканці українських сіл мали комфортні умови не лише для навчання та отримання знань, а й для 
дозвілля. Мова про проекти з облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

У літній період завдяки фінансуванню Кер-
нел острівці дитячого дозвілля з’явилися 
у десятках населених пунктів. Зокрема 

в селах Черкащини та Вінниччини — Ники-
форівцях (Немирівський р-н, Вінницька обл.), 
Лозовій (Шаргородський р-н, Вінницька обл.), 
Коритні та Долинці (Монастирищенський р-н, 
Черкаська обл.), Чорній Кам’янці та Іваньках 
(Маньківський р-н, Черкаська обл.). Загаль-
ний бюджет витрат Компанії на вищевказані 
проекти склав понад 220 тис. грн.

ВРАЖЕННЯМИ ВІД СПІВПРАЦІ  
ПОДІЛИЛИСЯ ОЧІЛЬНИКИ СІЛ

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в 
Україні виробник і експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сільськогоспо-
дарської продукції з регіону Чорноморсько-
го басейну на світові ринки. Компанія що-
року підтверджує беззаперечне лідерство в 
усіх напрямках діяльності у регіонах присут-
ності та світових рейтингах. Протягом 10 ро-
ків акції Кернел 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 Кер-
нел визнано найбільш прозорою Компанією 
АПК відповідно до Індексу прозорості най-

більших компаній в Україні. У 2017 році Кер-
нел успішно дебютував на ринку євробон-
дів, розмістивши на Ірландській фондовій 
біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробни-
цтва соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продук-
цію Кернел постачає до більш ніж 60 країн 
світу, серед основних ринків збуту — Ін-
дія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. 
Переробні потужності Кернел становлять  
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що 
дозволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшни-
кової олії та близько 1,3 млн тонн соняшни-
кового шроту. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дiяльностi — 
сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія 
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 560 тис. га 
землі. Поруч із виробничою дiяльнiстю про-
водиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агро-
пiдприємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка громад-
ських iнiцiатив, соцiальної сфери населених 
пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 роцi всi со-
цiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в про-
граму пiдтримки територiальних громад 
«Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї про-
грами агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел». У Черкаській облас-
ті Компанія обробляє землі в Катеринопіль-

ському, Тальнівському, Уманському, Мань-
ківському, Монастирищенському районах 
та представлена підприємствами «Зоря», 
«Чорна Кам’янка», «Айова», «Кочубій», «До-
линка-Агро», «Коритня-Агро», «Лукашівка 
ІК». На Кіровоградщині, Вінниччині та Оде-
щині Кернел орендує землі в Голованівсько-
му, Новоархангельському, Оратівському, 
Шаргородському, Ананьївському, Микола-
ївському, Тиврівському, Бершадському ра-
йонах (підприємства «Урожай», «Хлібороб», 
«Осіївське», «АФ Відродження», «Агро Інвест 
Україна», АФ «Кочубій», «Юшківці-Агро»). У 
Миколаївській області — підприємствами 
«Вісла», «Злагода», «Україна», що проводять 
свою діяльність на землях Доманівського, 
Арбузинського та Врадіївського районів. На 
вказані підопічні території поширюються й 
соціальні програми Благодійного фонду.

ДОВIДКА

СЕРГІЙ ІЩУК,  

голова Коритнянської сільради

«Сьогодні в нашому селі проживає 

близько 90 діток. Донині у нас не було 

окремого місця для їхнього дозвілля. Адже 

сільська ігрова площадка у центрі стала 

непридатною для використання й фактич-

но була демонтована. Що ж до майдан-

чика при дитячому садочку, то територія 

закладу з метою безпеки вихованців ДНЗ 

закрита. Спільно з громадою вирішили 

залучити до проекту зі спорудження ново-

го «острівця дитинства» кошти спонсорів 

та благодійників. На наш запит відгукну-

лися аграрії підприємства «Чорна Кам’ян-

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

Кернел» профінансували виготовлення та 

спорудження майданчика. Раніше Компа-

нія допомагала школі у придбанні ноут-

бука. Крім того, кернелівці систематично 

надають адресну підтримку пайовикам. 

Тому від себе особисто та від мешканців 

села дякую Кернел за допомогу. Маємо 

надію на продовження співпраці. Уже об-

говорили найближчі плани — це підтримка 

сільського садочка».

ОЛЬГА ГРІНЧАК,  

голова Лозівської сільради

«Розпочну зі слів подяки на адресу 

підприємства «Відродження» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел». Адже вони зробили 

найменшим мешканцям села справжній 

подарунок — облаштували ігровий май-

данчик. Об’єкт встановили на території 

дитячого садочка, який наразі відвідують 

25 вихованців. Варто додати, що за тро-

хи більше ніж рік роботи Кернел як новий 

орендар доволі позитивно себе зареко-

мендував. Значну увагу Компанія приді-

ляє найнагальнішим проблемам сіл — та-

ким як створення достойних умов для 

виховання дітей, а також ремонт доріг, на 

упорядкування яких витрачається левова 

частка соціальних коштів від Кернел. Дя-

куємо аграріям за розуміння та увагу!»

ГАЛИНА СИВАРУК,  
голова Долинківської сільради

«Створення дитячого майданчика у селі було справжньою необхідністю, адже такого об’єкта у нас просто не існувало. Завдяки розумінню та коштам від під-приємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) і БФ «Разом з Кернел» нам вдалося втіли-ти цю мрію в життя. Майданчик не лише прикрасив територію школи, де його об-лаштували, а й став місцем, де діти мо-жуть активно відпочити, поспілкуватися з однолітками. Наразі ми обговорили з представниками Компанії подальші плани нашого співробітництва, зокрема дійшли згоди щодо співфінансування проекту з підключення до водогону частини села. Дякуємо кернелівцям за те, що не стоять осторонь наших проблем і потреб».

НАТАЛІЯ ШКОЛЕНКО,  
т. в. о. старости с. Никифорівці

«Ми давно мали задум облагородити закинуту долину в центрі села, де колись була крини-ця загального користування. Силами громади почали впорядковувати це місце, викорчовувати зарослі, встановлювати зроблені своїми руками лавочки. До цієї справи залюбки долучилася й малеча, яка із задоволенням допомагала дорослим висаджувати квітники тощо. Згодом виникла ідея створити саме тут територію для дитячого відпочинку зі всім необхідним, бо в селі не було ігрового майданчика. З проханням підтримати ідею звернулися до підприємства «Агро Інвест Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Результат одержали в серпні — це сучасний майдан-чик з дерева та металу, безпечний та зручний для діток. Додам, що об’єкт практично не пустує, батьки з дітьми залюбки приходять сюди відпочивати та активно проводити час. Дякуємо Кернел за добру справу. Важливо, що аграрії ніколи не залишають поза увагою потреб громади. Нещо-давно допомагали у ремонті ФАПу, виділяли паливно-мастильні матеріали для розчистки доріг у зимовий період, регулярно вітають наших учнів з Новим роком, а першачків — із Днем знань»

Дитячий майданчик у с. Долинка (Черкаська обл.), 
встановлений за кошти від підприємства «Чорна Кам’янка» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел»

Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
профінансували виготовлення та встановлення дитячого  

майданчика в с. Коритня (Черкаська обл.)

Громада села Лозова (Вінницька обл.) дякує 
підприємству «Відродження» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» за допомогу у спорудженні 

дитячого майданчика

За фінансування підприємства «Агро Інвест Україна» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» у селі Никифорівці (Вінницька обл.) з’явився 

ігровий майданчик



ВОНИ БУДУЮТЬ 
СВОЮ КАР’ЄРУ 

В КЕРНЕЛ

 ПРОФЕСIОНАЛИ

Юлія Володимирівна САВЕНКО
 Посада: бухгалтер на підприємстві  

«Хлібороб» (Кернел),  
Ананьївський р-н, Одеська обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2006 року

«Свою професійну діяльність у цьому гос-
подарстві розпочала ще будучи студенткою 
третього курсу Одеського національного 
університету ім. І. Мечникова. Саме тоді ді-
зналася про відкриту вакансію бухгалтера, 
вирішила спробувати, пройшла співбесіду, а 

згодом — перевелася на заочну форму навчання. За 12 років праці встигла побувати 
на позиціях бухгалтера з ТМЦ, касира й навіть головного економіста. Торік, після ре-
організації й нашого приєднання до підприємства «Хлібороб» (Кернел), переведена 
на позицію бухгалтера. Наразі веду бухгалтерський облік на дільниці Жеребкове. З 
власного досвіду можу стверджувати, що в сьогоднішніх умовах справжній бухгал-
тер повинен відповідально ставитися до своїх обов’язків, своєчасно реагувати на 
запити та вміти приймати оперативні та, водночас, правильні рішення. Для молодих 
спеціалістів, які прагнуть збудувати свою кар’єру в Кернел, зазначу, що тут дійсно є 
чимало можливостей для розвитку, удосконалення навиків, тут «кують» справжніх 
професіоналів, людей, закоханих у справу, якою займаються. Щодо понять успішної 
та щасливої людини, як на мене, вони для кожного з нас мають своє значення. Для 
когось — це престижна робота та кар’єра, а для когось — дружня родина. Головне — 
віднайти баланс між усіма сферами життя, цінувати те, що маєш, але при цьому не 
зупинятися на досягнутих результатах».

Богдан Петрович ПОГРЕБНЯК
 Посада: провідний інженер з експлуатації 

на підприємстві «Хлібороб» (Кернел),  
Голованівський р-н, Кіровоградська обл.

 Стаж роботи в Компанії: з 2015 року

«За майже три роки роботи в Кернел я 
встиг спробувати чимало професійних на-
прямків діяльності. Починав із працівника 
диспетчерського центру, де займався мо-
ніторингом роботи техніки в полях, обліком 
обмолоту площ, руху пального тощо. Тобто 

працював з програмами, які дозволяють раціонально використовувати ресур-
си підприємства. Згодом перейшов у відділ логістики, де займався залученням 
автотранспорту та с/г техніки на збирання урожаю, перевезення зерна. Проте з 
часом зрозумів, що мені ближча технічна сфера. Тоді став інженером із GPS, а в 
серпні переведений на посаду провідного інженера з експлуатації. Насправді я 
безмежно вдячний керівництву за наданий ліміт довіри та за можливість розкрити 
себе саме на цій позиції. Намагатимусь виправдати всі сподівання. Вважаю, що 
успіх — це прерогатива тих людей, які вміють наполегливо працювати, зростати та 
розвиватися, прямувати в ногу з часом і з тими новітніми програмами, які сьогодні 
в повному обсязі використовує наша Компанія. Бажаю всім успіху, зростання, про-
цвітання!»

До масштабних змін у Вашому житті  
та в українському агробізнесі –  
лише один крок!
Приєднуйтеся  
до команди Кернел!
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Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники 
агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог, 

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

здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру 
в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього та 

використовувати всi наданi можливостi. 

12 жовтня 2018 року

ТОВ «АГРО ІНВЕСТ УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Заступник керівника земельного відділу

ТОВ АФ «ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

(с. Молдовка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

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

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

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Вища землевпорядна/юридична освіта. Досвід роботи від 2 років. 
Знання земельного законодавства у сфері оформлення та реєстра-
ції договорів оренди.

ТОВ АФ «ВІСЛА» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва 

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

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

Контактна особа:

Надія Постовик

Детальна інформація за номером:

(066) 890-24-60

Старший охоронник групи швидкого реагування 

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

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

СТОВ АФ «УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва 

(смт Врадіївка, Миколаївська обл.)

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

Контактна особа:

Віолетта Біляк

Детальна інформація за номером:

(067) 263-92-59

Фахівець із земельних та соціальних питань

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Вища землевпорядна/юридична освіта. Досвід роботи від 1 року, 
знання земельного законодавства у сфері оформлення та реєстра-
ції договорів оренди.

Енергетик

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

Профільна освіта. Досвід роботи від 1 року. Відповідальність та по-
рядність.

Контактна особа:

Валентина Кудрявець

Детальна інформація за номером:

(096) 160-98-75, 
(050) 308-61-60

Завідувач складу

(с. Троянка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

Вища/неповна вища освіта. Досвід роботи з програмою 1С 8. Відпо-
відальність та порядність.

Контактна особа:

Валентина Барабаш

Детальна інформація за номером:

(050) 305-44-60

Водій автотранспортних засобів

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

Наявність посвідчення. Досвід роботи від 2 років. Відповідальність 
та порядність.



712 жовтня 2018 року

 ФОТОФАКТ

Вересень запам’ятався жителям Мок-
рокалигірської ОТГ, що на Черкащині, 
гучним і веселим святкуванням Дня 

села. За фінансової підтримки компанії Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел» організовано на-
сичену програму. У ній — і нагородження по-

дарунками почесних жителів села, і концерт 
артистів місцевої художньої самодіяльності, і 
розваги для малечі (батути). Громада дякує 
Кернел за гарний настрій та позитивні емо-
ції, а ми пропонуємо ознайомитися з яскра-
вими фото з урочистостей.

МОКРОКАЛИГIРСЬКА ГРОМАДА 
ВIДЗНАЧИЛА ДЕНЬ СЕЛА

Кадри з підписання 
документів про 

передачу адмінбудівлі 
підприємством 

«Придніпровський 
край» (Кернел) у 

комунальну власність 
села Фарбоване 

(Яготинський р-н, 
Київська обл.)

У  Мокрій Калигірці 
(Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.) День села 
відзначали разом з Кернел

Компанія Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел» у День людей похилого віку, який 
відзначається 1 жовтня, не залиши-

ли без уваги своїх пайовиків. За підтримки 
Кернел для орендодавців із сіл Вікторівка та 
Чорна Кам’янка, що на Черкащині, організо-
вано екскурсію в місто Умань на фонтанний 
комплекс «Перлина кохання», а також на 
концертну програму з нагоди свята у Мань-
ківку. По завершенні урочистостей бажаю-

чі мали можливість поласувати чудовими 
пишними короваями та солодощами. Крім 
того, кернелівці вручили подарунки пайови-
кам похилого віку в селі Старі Бабани. А ще 
передали для Арбузинського територіаль-
ного центру (Миколаївська обл.), де про-
живають 25 людей похилого віку, продукти 
харчування. У Кернел розуміють — турбота 
про людей похилого віку — обов’язок кож-
ного з нас.

ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВIКУ

Фото з відзначення 
Дня людей 

похилого віку в 
селах Черкащини, 
яке проходило за 

фінансової підтримки 
підприємства «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел»

 ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ПРАВИЛЬНЕ УТРИМАННЯ КАЧОК У 
ЗИМОВИЙ ПЕРIОД У ДОМАШНIХ УМОВАХ

Важлива тема, яка хвилює багатьох пта-
хівників, — утримання качок взимку. У 
цей час птахів зазвичай тримають у са-

раях або хлівах. Щільність посадки на 1 кв. м 
становить 3-4 голови у північних регіонах і до 
п’яти голів на території південних регіонів.

Хоч качки й водоплавні, але надмірну 
вологість переживають погано, ще гірше на 
них впливає бруд. Тому важливо, щоб гос-
подар підібрав для них правильну підстилку. 
Можна тримати птахів на сітчастій або рей-
ковій підлозі, але в нашому кліматі їм буде 
холодно, так що найкраще зробити глибоку 
підстилку.

ЧИМ ВИГІДНА ГЛИБОКА ПІДСТИЛКА?
Качкам до вподоби настил, на якому по-

стійно буде сухо. Волога накопичуватиметь-
ся на споді, а верхній шар залишатиметься 
сухим. З якою підстилкою утримання качок 
взимку буде максимально комфортним? 
Можна використовувати солому, сіно, тирсу. 
Деякі птахівники обирають навіть торф, адже 
він чудово здатний вбирати вологу й погли-
нати запахи. Рекомендується використову-
вати сіно, оскільки качки одночасно зможуть 
вибирати з нього смачні листочки.

Тирса як підстилка підходить гірше — 
коли вона перепріває, відбувається виділен-
ня газу, тож у пташнику буде надто задуш-
ливо. Протягом року для підстилки птахам 
знадобиться до 16 кг сіна або соломи. Тор-
фу й тирси піде трохи менше — до 14 кг. У 
процесі заготовки підстилкового матеріалу 
необхідно врахувати також те, що місце ви-
гулу в зимовий період обов’язково вистила-
ється — інакше птахи морозитимуть лапи.

ЧИ ПОТРІБНЕ ОСВІТЛЕННЯ?
Велике значення для качок має освіт-

лення, особливо якщо передбачається їхнє 

утримання взимку. Як і будь-яка інша птиця, 
качка в темряві погано бачить і тому не може 
клювати корм. Це відразу ж позначається на 
продуктивності. Тому господар повинен за-
безпечити птахам додаткове освітлення — 
до 14 годин на добу. Це особливо актуально 
в період продуктивності.

КУПАННЯ
Оскільки качки водоплавні, взимку вони 

не проти купання. Якщо неподалік є водо-
йма, можна організувати ополонку. У цьому 
випадку краї прорубу слід захистити на гли-
бину до 1 м — в іншому випадку качка може 
потрапити під лід при пірнанні. На краях опо-
лонки укладається солома — це ще один 
важливий момент. Качок випускають на 
ставок лише тоді, коли на вулиці немає вітру, 
температура повітря при цьому не повинна 
падати нижче мінус двадцяти градусів. Якщо 
можливість купання в ополонці відсутня, на 
вигулах у дворі встановлюють корита — цьо-
го достатньо, щоб птахи вимили своє опе-
рення.

ГОДІВЛЯ
Узимку качок годують прямо на вигулах, 

якщо птахів тримають у регіонах з теплим 
кліматом. У північних широтах птахів году-
ють у хліві, потім випускають на кілька годин 
на прогулянку. Напування організовують 
так, щоб у качок не було можливості залази-
ти в поїлки та розхлюпувати воду. Будь-яка 
зручна ємність може використовуватися як 
поїлка та годівниця, головне — щоб усе по-
голів’я мало доступ до корму — це актуаль-
но не лише взимку, а й у будь-яку іншу пору. 
Важливо, щоб весь інвентар перебував у чи-
стоті. Будь-які залишки корму викидаються, 
на наступне годування рештки залишати не 
слід.

ГОДУВАННЯ КРОЛИКIВ УЗИМКУ

Зимовий період, мабуть, найважчий 
для будь-якого кролівника і його 
тварин. Пережити його дозволяє 

повноцінне годування кроликів. Але біль-
шість початківців взимку переводять своїх 
вихованців на сіно, оскільки це найдешев-
ший корм. Хоча, якщо годувати кроликів 
тільки сіном, пережити зиму їм буде важ-
ко, тим більше після такої дієти їм буде  
складно почати відновлення поголів’я 
відразу ж з настанням весняного тепла. 
Годування кроликів у зимовий період має 
бути повноцінним, у кормах повинні мі-
ститися всі необхідні речовини й мікрое-
лементи, без яких неможливе повноцінне 
функціонування організму тварини.

Хоча годувати кроликів одним сіном 
неправильно, проте воно є основою їх-
нього зимового раціону. Але корм має 
бути найвищої якості, бажано, щоб сіно 
було зібрано на луках з різнотрав’я і саме 
в період, що передує цвітінню трав або в 
момент їхнього цвітіння. 

З рослинних грубих кормів кролі в 
зимовий період добре поїдають і гілко-
вий корм. Його необхідно заготовлювати 
з травня по липень, коли листя найбільш 
соковите. Згодовувати можна до 150 г на 
день на одну голову. Кролики охоче поїда-
ють заготовлені віники з осики. Корисно 
також згодовувати кроликам узимку гілки 
хвойних порід дерев.

Доброю вітамінною підгодівлею для 
вуханів є висушена, дрібно нарізана кро-
пива. Згодовувати її найкраще разом з 
картоплею. Заготовлювати кропиву можна 
протягом всього вегетативного періоду. 
Сушити — як цілу, так і січену. Останній варі-
ант вигідніший, бо при подрібненні сушеної 
кропиви значна кількість рослин іде у відхо-
ди. Зберігати висушену кропиву найкраще 
в закритій тарі, у мішках або в ящиках.

У будь-яку пору року найкращими 
у раціоні для кроликів є соковиті корми. 
Саме в них міститься велика кількість ре-
човин і мікроелементів, необхідних для 
нормальної життєдіяльності. Справжніми 
ласощами для кроликів, і не тільки в зи-
мовий період, є морква. Її кролики можуть 
поїдати у великих кількостях без будь-якої 
шкоди для організму. До вподоби вуха-
ням і картопля. Її можна згодовувати як у 
сирому, так і у вареному вигляді, викорис-
товуючи як основу для поживних мішанок. 
Крім цих двох культур, до соковитих кор-
мів, які можна використовувати для го-
дування кроликів у холодну пору, можна 
віднести кормовийі цукровий буряк, ка-
пусту, гарбуз, кабачок. Головною умовою 
використання соковитих кормів для годів-
лі кроликів є їхня чистота. Якщо тваринам 
згодовувати немиті соковиті корми, це 
може спровокувати розвиток шлунково-
кишкових захворювань, що нерідко при-
зводять до летальних наслідків.

До соковитих кормів можна віднести 
й силос. Денна норма силосу для одного 
дорослого кролика — 100-150 г.

Основним кормом для кроликів у зи-
мовий період, безперечно, є зерно злако-
вих культур. Зернові корми, мабуть, най-
поживніші з усього раціону кроликів, саме 
тому їх ще називають концентратами. Але 
й тут є свої лідери за вмістом поживних 
речовин. Перше місце посідає овес.

Концентровані корми можна згодову-
вати як окремо, так і в сумішах. Ви може-
те годувати кроликів і одним видом зер-
на, скажімо, вівсом, а можете змішувати 
овес, ячмінь, пшеницю. Краще за все, 
якщо перед згодовуванням зерно буде 
подрібнене. Так воно краще засвоюється, 
а ще при годуванні кроликів подрібненим 
зерном менше відходів.
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ВIТАЄМО!

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, Суми, Харків, Кропивницький, Миколаїв, 
Вінниця, Чорноморськ

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Чорноморськ, 
Вінниця

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Чернігів, Черкаси

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ 
Полтава, Миколаїв

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава, Суми

Елеватор

АГРОНОМ 
Харків, Чернігів, Суми, Полтава, Черкаси,
Хмельницький, Тернопіль

Агропідприємства 

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. 

МЕХАНІК С/Г ТЕХНІКИ
Хмельницький, Тернопіль 

Агропідприємства 
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Колектив підприємства «Чорна Кам’янка»  
(Кернел) вітає своїх пайовиків, ювілярів листопа-
да, жителів Уманського та Маньківського районів 

Черкащини:

•7 листопада — ЮЛІЮ ЗАХАРІВНУ ХАЛАХУР;
•7 листопада — ГАЛИНУ АНДРІЇВНУ ГУЛЕНКО;
•8 листопада — ОЛЕНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 

ЗАХАРОВУ;
•23 листопада — ГАЛИНУ МИКОЛАЇВНУ 

МИРОНЕНКО.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

Колектив підприємств ТОВ «Кочубій» і ТОВ АФ «Ко-
чубій» вітає з ювілеями своїх пайовиків — жителів 
сіл Новоархангельського району Кіровоградщини 

та Катеринопільського району Черкащини:

•11 жовтня — ВАЛЕНТИНА ІЛАРІОНОВИЧА 
ЛЕВІЦЬКОГО;

•15 жовтня — АНТОНІНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 
СКОРОБАГАТУ;

•25 жовтня — АНТОНІНУ ЮХИМІВНУ РЯБУХУ;
•25 жовтня — АНТОНІНУ ІВАНІВНУ ПЕРКІН;
•1 листопада — ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ ГОРІНОВУ;
•7 листопада — ГАЛИНУ СЕРГІЇВНУ 

СКАЛІВСЬКУ.

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.

Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.

Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

Колектив підприємства «Агро Інвест Україна»  
(Кернел) вітає своїх пайовиків —  

жителів сіл Немирівського та Тиврівського  
районів Вінниччини — зі славними  

ювілеями:

•2 жовтня — ВІКТОРА АНАТОЛІЙОВИЧА 
ДМИТРИЧЕНКА;

•3 жовтня — ОЛЬГУ ІВАНІВНУ МАНЗЮК;
•5 жовтня — ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА 

КОРПАЛОВА;
•8 жовтня — ЛІДІЮ ВАСИЛІВНУ ХОВАНЧУК;
•9 жовтня — ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНІВНУ МАЗУРЕНКО;
•9 жовтня — ТАЇСІЮ ВАСИЛІВНУ НІКОЛЕНКО;
•13 жовтня — ГАННУ ІВАНІВНУ МЕЛЬНИК;
•19 жовтня — ГАЛИНУ МАРКІЯНІВНУ ЛЮБАК;
•19 жовтня — ОЛЕКСАНДРА КЛИМОВИЧА БАЛАМУТА;
•20 жовтня — АНТОНІНУ КАЗИМИРІВНУ ПЯСТУ;
•22 жовтня — ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА  

КРАСОВСЬКОГО;
•29 жовтня — КАТЕРИНУ ОЛЕКСІЇВНУ БЕЗРУЧЕНКО;
•30 жовтня — ВІКТОРА ФЕОДОСІЙОВИЧА 

БЕЗНОСЮКА;
•30 жовтня — ВІКТОРА АНДРІЙОВИЧА ГУНДЕРАКА.
•31 жовтня — МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

ВОЗНЮКА.

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 «Вісла» (Кернел)  
вітає з ювілеями пайовиків —  

жителів сіл Врадіївського району  
Миколаївщини:

•2 жовтня — ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА 
СОЛТАНОВСЬКОГО;

•8 жовтня — ЛІДІЮ ІГНАТІВНУ МАРТИНЕНКО;
•10 жовтня — СТАНІСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА

ШЕНКЕВИЧА;
•19 жовтня — ЛЕОНІДА АНТОНОВИЧА 

РОМАНЮКА.

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.

21 жовтня ювілей відзначатиме  
ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ МАКАРУК,  

керівник земельного відділу  
підприємства «Україна» (Кернел)  

із смт Врадіївка (Миколаївська обл.).

Працю собі нелегку Ви обрали,
Вона потребує сил та тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,

Бо праця — це доля, яку Вам дав Бог.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.

З повагою, колективи земельної  
та соціальної служб підприємств «Україна» (Кер-

нел), «Вісла» (Кернел) та «Хлібороб» (Кернел)

Колектив підприємства  
«Відродження» вітає ювілярів жовтня —  

жителів села Чернявка Оратівського району  
Вінниччини:

•11 жовтня — НАДІЮ ІВАНІВНУ ДЖЕРЕЛЮК;
•14 жовтня — МАРІЮ ПАВЛІВНУ САГАН;
•14 жовтня — НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ СКОРОПАД;
•15 жовтня — ГАННУ ЯКІВНУ СПЛОДИТЕЛЬ;
•16 жовтня — РАЇСУ АНАТОЛІЇВНУ ЦИМБАЛ;
•18 жовтня — ОЛЬГУ ІВАНІВНУ СКОРОПАД;
•20 жовтня — ОЛЕКСІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

ДУБИНУ;
•26 жовтня — ОЛЬГУ МИКОЛАЇВНУ БОНДАР;
•29 жовтня — МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА 

ШТАНГРЕТ.

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

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

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

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

Колектив підприємства  
«Хлібороб» (Кернел) вітає своїх  

пайовиків — ювілярів осені,  
жителів сіл Ананьївського району  

Одещини та Голованівського району  
Кіровоградщини:

•3 жовтня — ОКСАНУ ІВАНІВНУ  ДЖУЛИНСЬКУ;
•7 жовтня — РУСЛАНА ВАСИЛЬОВИЧА ТКАЧА;
•9 жовтня — СЕРГІЯ ПИЛИПОВИЧА ШИНКАРУКА;
•15 жовтня — РАЇСУ МИХАЙЛІВНУ ЗАБОЛОТНУ;
•24 жовтня — ВЛАДИСЛАВА ЯКОВИЧА 

БАРАБАША;
•24 жовтня — ОЛЕКСІЯ БОРИСОВИЧА ТАРКА;
•5 листопада — МАРІЮ ІВАНІВНУ РЯБЧЕНКО;
•6 листопада — ГАЛИНУ ДМИТРІВНУ ОНИЩУК;
•7 листопада — АНТОНІНУ ДЕНИСІВНУ ЧАБАНЮК;
•8 листопада — ЛЕСЮ ГРИГОРІВНУ ГОЛОВАТЮК.

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.

10 жовтня ювілей відзначила  
МАРІЯ АНДРІЇВНА КРАВЧЕНКО  

з с. Радчиха (Катеринопільський р-н,  
Черкаська 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 
 «Зоря» та односельці

12 жовтня 2018 року




