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Нещодавно 
ЕСТАФЕТУ РЕМОНТУ 

АВТОШЛЯХІВ ПЕРЕЙНЯЛА 

ГРОМАДА С. АРТЕЛЯРЩИНА, 
що в Зіньківському районі 

Полтавщини. На упорядкування 
дороги Артелярщина — Будки 

підприємство «Говтва» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» 

спрямували 100 тис. грн.

стор.
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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.

IНФРАСТРУКТУРАIНФРАСТРУКТУРА

№ 36 (58)
30 листопада 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

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

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ

стор.
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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Цьогоріч завдяки 

фінансуванню підприємства 
«Придніпровський край» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» у розмірі 

230 тис. грн громада 
села Михнівці (Лубенський р-н, 

Полтавська обл.) провела РЕМОНТ 

У ПРИМІЩЕННІ 

МІСЦЕВОГО БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ.

 У літньо-осінній період агропідприємства Кернел та БФ «Разом з Кернел» профінансували придбання ро-

торних косарок для громад Вишневої сільради (Оржицький р-н, Полтавська обл.), Тарасівської сільради 

(Гребінківський р-н, Полтавська обл.) та для КП «Житлово-комунальне господарство Білоусівської сільради» 

с. Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.).

 Два роки поспіль підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виступають ініціаторами та спонсо-

рами проекту, спрямованого на збереження фауни Слобожанщини (Харківська обл.). За кошти від кернелівців 

були закуплені фазани (понад 200 голів), яких випустили у природне середовище — лісову зону Сахновщинсь-

кого району області.

 У поточному році за організаційної та матеріальної підтримки підприємства «Придніпровський край» (Кернел) 

у селах Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.) та Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.) розпочали 

свою діяльність кооперативи з благоустрою сіл. Це один із напрямків соціального підприємництва Компанії, 

який є пріоритетним.С
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ГОСПОДАРСТВО

ГРАНДIОЗНИХ ФАКТIВ ГРАНДIОЗНИХ ФАКТIВ 

ПШЕНИЦЯ — НАЙВАЖЛИВІША ЇЖА ДЛЯ 

2,5 МЛРД ЛЮДЕЙ У 89 КРАЇНАХ СВІТУ.

Україні пощастило: ми вирощуємо вдвічі біль-
ше зерна, ніж споживаємо.

УКРАЇНА ВИРОБЛЯЄ ВП’ЯТЕРО БІЛЬШЕ 

СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ, НІЖ ІСПАНІЯ —

ОЛИВКОВОЇ. 

Якщо вилити цю олію в олімпійські басейни, 
знадобилося б 1852 таких водойми. А якщо 
заповнити басейни іспанською оливковою 
олією, вистачить всього 357 таких водойм.

УКРАЇНСЬКОЮ СОЄЮ 

МОЖНА ДВА РОКИ ГОДУВАТИ ЄС. 
Або чотири роки — Іран, понад 3,5 року —

Мексику й цілих дев’ять років — Венесуелу. 
Але можна також розділити урожай нашої 

сої між 24 країнами, серед яких буде навіть 
Австралія, і годувати їх цілий рік.

ТРЕТИНА ЇЖІ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ 

ЗАВДЯКИ БДЖОЛАМ. 
Без них людині було б украй складно й дорого 
навіть випити чашку кави, адже без запилення 

її виробництво було б надто складним і до-
рогим процесом.

ДЛЯ ВИВОЗУ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА 

ВАГОНАМИ ПОТРІБНІ  ПОТЯГИ 

ЗАВДОВЖКИ В ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ. 

Якби хтось захотів усю експортну кукурудзу 
завантажити у вагони-зерновози, то знадо-

бився б поїзд довжиною в близько 
4 тис. км. Це відстань від Києва до столиці 

Іспанії, Мадрида.

НАШИХ ГОРІХІВ ВИСТАЧИЛО Б НА 

ПІВМІЛЬЯРДА ТОРТІВ. 

Сільське господарство — це не тільки зерно, 
молоко та м’ясо. Україна — один зі світових 

лідерів з вирощування горіхів. Якби всі ці 
плоди використовувалися для приготування 
«Київських» тортів, можна було б виготовити 
4,845 млрд тортів. Цієї кількості вистачить, 

щоб видавати по одному торту на місяць кож-
ному мешканцю України протягом року.

СВИНІ — СЕРЕД НАЙРОЗУМНІШИХ 

ТВАРИН СВІТУ. 
Вони посідають 4-те місце після шимпанзе, 

дельфінів і слонів.

У СВІТІ ВИРОЩУЮТЬ ПОНАД 6 ТИСЯЧ 

РІЗНОВИДІВ ЯБЛУК. 

Найбільший виробник — Китай, 
далі йдуть Сполучені Штати, Іран, 

Туреччина, Італія та Індія.

БАНАНИ — 

НАЙБІЛЬШ УРОЖАЙНИЙ ПЛІД НА СВІТІ. 
Вони є четвертим за величиною урожаєм на 

планеті після пшениці, рису й кукурудзи. Бана-
ни ростуть у більш ніж 100 країнах на фермах. 

Головними постачальниками є Індія, Філіппіни, 
Китай та Еквадор.

ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

ПІДХОДИТЬ ЛИШЕ 11% ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

ПЛАНЕТИ. 
Якщо перевести відсотки в цифри, 

це становитиме приблизно 13 млрд га. 
Решта ж ґрунту або занадто посушлива, або 

волога, або виснажена.

стор.
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Підтримка освітніх закладів, які працюють на території підопічних сіл, завжди була у пріоритеті 

для агропідприємств компанії Кернел. Щороку Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» виділяють 

мільйони гривень для того, щоб у сільських школах і дитячих садочках були створені належні 

умови для навчання та виховання. Нещодавно Компанія порадувала сільських учнів та педагогічні 

колективи  Харківщини, Полтавщини, Черкащини й Київщини корисними 

та потрібними подарунками. Подробиці — на шпальтах газети.
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  ВАЖЛИВО

З 1 ГРУДНЯ УКРАЇНЦЯМ ПЕРЕРАХУЮТЬ ПЕНСIЇ.
Це пов’язано зі зміною прожиткового мінімуму

УКРАЇНЦЯМ, ЯКI БIЛЬШ НIЖ НА 60 ДIБ 
ВИЇЖДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН, СКАСУЮТЬ 

СУБСИДIЇ НА КОМУНАЛКУ

«Сьогодні скажемо єдине, що з 
1 грудня вже буде проведено пере-
рахунок у зв’язку зі зміною прожит-

кового мінімуму. І такий прожитковий мінімум 
для осіб, які втратили працездатність, стано-

Пенсійний фонд має намір з 1 грудня 

2018 року провести перерахунок 

пенсій. Про це повідомили у 

відділі з питань призначення 

пенсій департаменту пенсійного 

забезпечення ПФУ.

витиме 1 тис. 497 гривень», — йдеться в по-
відомленні.

Також повідомляється, що для перера-
хунку будуть встановлені мінімальні розміри 
пенсій.

«Наприклад, особи, які досягли 65-річного 
віку, та жінки, які мають 30 років, а чоловіки —
35 років страхового стажу, забезпечуються 
мінімальним розміром пенсії у розмірі 40% мі-
німальної заробітної плати. Тобто в наступно-
му році зміниться мінімальна заробітна плата, 
пенсії також будуть перераховуватися 65-річ-
ним особам»,— розповіли у відділі.

За даними «Укрінформ»

КАТЕГОРIЇ ГРОМАДЯН, ЯКI МОЖУТЬ 
НЕ ОТРИМАТИ ПЕНСIЇ У 2019 РОЦI

Сам факт перебування за кордоном українського громадянина не є підставою для відмови 
йому у субсидії. Однак скасування відшкодувань на комуналку може статися в разі, якщо 
субсидіант виїхав і більше 60 днів не декларує в Україні свої доходи.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Там зазначили, що субсидії збережуть, якщо:

 фізособа отримує в Україні пенсію або інший доход від держави, відповідно, в уряді знають 
про його доходи;

 направлений на лікування, поїхав на навчання або у відрядження, про що є підтверджуючі 
документи;

 відраховує ЄСВ собі на пенсію до України.
В уряді рекомендують ознайомитися з переліком країн, з яких українці можуть перерахову-

вати собі податок на пенсію в ПФУ.
Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що за перше півріччя 2018 року українцям нарахували 

субсидії понад необхідної суми на 5 мільярдів гривень.

У Мінсоцполітики уточнили, що скасовувати субсидії будуть особам, 

які не декларують в Україні свої доходи.

Українцям, які тривалий 
час проживають в іншій 
країні, можуть відмови-

ти у нарахуванні пенсії.
Якщо держава, у якій 

проживає громадянин Укра-
їни, уклала з Україною відпо-
відний договір і відраховує 
пенсійні внески, то такий гро-
мадянин має право на україн-
ську пенсію.

Це може стосуватися де-
яких переселенців і тих укра-
їнців, яким не вдалося заро-
бити необхідний стаж.

Пенсійні виплати можуть 
припинити, якщо громадяни 
не проживають за місцем ре-
єстрації. У Пенсійному фонді 
пояснюють, що виплату мо-
жуть скасувати, якщо з’ясу-
ють, що переселенець-пенсіо-
нер не проживає за офіційним 
місцем проживання.

У 2019 році залишать-
ся без пенсій громадяни, 
які не мають відповідного 
стажу, — хоча б 15 років. 
Якщо є 15-16 років стажу, 
на пенсію можна вийти в 

65 років, якщо від 16 до 26 ро-
ків — у 63 роки.

Стаття 49 Закону України 
«Про загальнообов’язкове пен-
сійне страхування» передба-
чає, що рішення про скасування 
пенсії може прийняти не тільки 
суд, а й будь-територіальний 
підрозділ Пенсійного фонду.

Однак є й позитивні мо-
менти в сфері українських 
пенсій. У Мінсоцполітики від-
значають, що пенсія протя-
гом 2019-2021 років щороку 
зростатиме на 200 гривень.

«Формула індексації пенсій передбачена 
законом. Береться пенсія, розрахована у від-
повідності до закону про загальнообов’язкове 
пенсійне страхування, підвищується на 50% 
від зростання середньої зарплати за попере-
дній рік плюс 50% від інфляції за попередній 
рік. З урахуванням того, що 10,2 мільйона 
пенсіонерів мали підвищення пенсій у жовтні 
2017 року, практично всі вони підпадають під 
індексацію пенсій у 2019 році», — повідомляє 
заступник міністра соціальної політики Мико-
ла Шамбір.

За словами заступника голови Мінсоцпо-
літики, у проекті державного бюджету на 2019 
рік передбачена загальна сума дотації з дер-
жавної скарбниці Пенсійного фонду, «але не 
можна сказати, що якась чітка сума закладена 
на індексацію пенсій».

«Все розраховано в проекті бюджету 
Пенсійного фонду, який також був пода-
ний у Верховну Раду, і однією зі складових 
є дотація з державного бюджету. Загальна 
сума — 166 мільярдів гривень», — пояснює 
Шамбір.

В Україні на сьогодні прожитковий міні-
мум становить 1853 грн. У наступному році 
він зросте до 2011 грн. Традиційно індекса-
цію проведуть у липні та грудні. Мінімальні 
пенсії також прогнозують підняти на початку 
2019 року. Пенсіонери отримуватимуть не 
менше 1497 грн, а під кінець року розмір мі-
німальної пенсії становитиме вже 1624 грн, 
наголошується в проекті бюджету України на 
2019 рік, який ВР 18 жовтня прийняла в пер-
шому читанні.

За інформацією «Укрмедіа»

ПIД IНДЕКСАЦIЮ ПЕНСIЙ У НАСТУПНОМУ 
РОЦI ПIДПАДУТЬ БЛИЗЬКО 10 МIЛЬЙОНIВ 

УКРАЇНСЬКИХ ПЕНСIОНЕРIВ

В УКРАЇНI ПIДВИЩИЛИСЯ ЦIНИ НА ГАЗ

З 1 листопада в Україні підвищилися 
ціни на газ для населення. Така вимога 
передбачена постановою Кабінету Мі-

ністрів від 19 жовтня 2018 року № 867.
У «Нафтогазі України» підрахували, що 

кінцева ціна тисячі кубометрів газу для на-
селення становить 8548,92 грн. До цього 
тарифу вже включена вартість доставки газу 
та його розподілу, а також ПДВ. Газ для під-
приємств ТКЕ коштуватиме 8361,85 грн. 
Тарифи залишаться такими до кінця ниніш-
нього опалювального сезону, тобто до весни 
2019 року.

До підвищення тарифу українці, які ко-
ристуються газом тільки для приготуван-
ня їжі, в середньому платили за нього по 
414 гривень на місяць, але тепер віддава-

Найбільше зростання тарифів вдарить 

по бюджету українських родин, 

які опалюють газом будинки.

тимуть в середньому по 510 гривень. Від-
чутніше зростання ціни вдарить по бюджету 
тих, хто опалює газом будинки, — обігрів 
90 кв. м коштуватиме майже 3500 гривень 
замість 2800 гривень.

Крім газу, в Україні подорожчають по-
слуги централізованої подачі тепла й гарячої 
води — в середньому на 16%. Точна вартість 
залежатиме від постачальника.

В УКРАЇНI ВПРОВАДЯТЬ НОВI 
ПРАВИЛА ВИДАЧI ЛIКIВ

Вже з 1 квітня 2019 року українці зможуть отримати 

медикаменти за програмою «Доступні ліки» в будь-

якій аптеці країни. При цьому частину ліків можна буде 

отримати за електронним рецептом, не пред’являючи 

медичну картку. Йдеться про препарати від трьох 

категорій захворювань: діабет ІІ типу, бронхіальна 

астма і проблеми серцево-судинної системи.

Зараз для отримання ліків українцям по-
трібно зробити лише три кроки: взяти 
у лікаря правильно виписаний рецепт, 

звернутися в аптеку, яка має позначку «До-
ступні ліки», і забрати там необхідні препара-
ти безкоштовно або з незначною доплатою. 
У проекті по всій країні бере участь вісім ти-
сяч аптек.

З 1 квітня наступного року ліки можна 
буде взяти у будь-якій аптеці на території 
України. Крім того, у рамках медичної ре-
форми видача ліків проходитиме через елек-
тронні рецепти. Так, у програмі вказані ме-
дикаменти від трьох категорій захворювань: 
діабет ІІ типу, бронхіальна астма і проблеми 
з серцево-судинною системою.

Раніше в Україні Міністерство охорони 
здоров’я розширило список ліків. Зараз у 
нього входить 261 найменування від 43 ви-
робників. Що стосується виробників, які 
беруть участь у програмі реімбурсації, то в 
списку вітчизняних компаній вказані: «Лек-
хім-Харків», Борщагівський хіміко-фарма-
цевтичний завод, «Фармацевтична компанія 

«Здоров’я», «Дарниця», Київський вітамінний 
завод, «Фармак», «Кусум Фарм», «Київмед-
препарат», «Лубнифарм», «Астрафарм».

Представниками зарубіжного фарма-
цевтичного ринку є Sanofi-Winthrop Industrie 
(Франція), Gedeon Richter (Угорщина), Teva 
Pharmaceutical Industries (Ізраїль). Також до 
української програми приєдналися вироб-
ники з таких країн, як Словенія, Туреччина, 
Швейцарія, Румунія, Греція, Мальта, Іспанія, 
Польща та Індія.

Вартість ліків покриває Національна 
служба здоров’я (НСЗУ). Гроші будуть пере-
ведені конкретно кожній із аптек на території 
України.

У профільному Міністерстві впевнені, що 
«Доступні ліки» зможуть мотивувати фарм-
виробників знижувати ціни на медикаменти. 
«Правила програми «Доступні ліки» спонука-
ють фармвиробників знижувати ціни. У ново-
му реєстрі ціни на окремі препарати стали 
нижчими на 40% і більше. У середньому ціни 
на препарати знизилися на 6,5%», — ствер-
джують у Міністерстві охорони здоров’я.
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  ІНФРАСТРУКТУРА

РЕМОНТИ 
ДОРIГ 

ТРИВАЮТЬ

Нещодавно естафету ремонту шляхів пе-
рейняла громада с. Артелярщина, що в 
Зіньківському районі Полтавщини. На 

упорядкування дороги Артелярщина — Будки 
підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» спрямували 100 тис. грн.

— Ця транспортна артерія насправді по-
требувала відновлення, — коментує Світлана 
Манойло, очільниця сільради. — Незважаючи 
на те, що ми періодично проводимо тут ямко-
ві ремонти, на сьогодні покриття було досить 
розбите. Тож деякі перевізники, які обслугову-
ють рейсові маршрути, а також постачальники 
продовольства відмовлялися до нас їхати.

Оскільки у місцевій скарбниці на цей раз 
фінансування не знайшлося, громада вирі-
шила звернутися до підприємства-орендаря 
«Говтва» (Кернел), і селян почули. Компанія 
оплатила придбання необхідної для ямкової 
заливки кількості асфальту та роботи підряд-
ника.

— Щиро дякуємо Компанії та її представ-
никам Ігорю Докторову та Світлані Вороновій, 
які не залишили нас сам на сам із цією пробле-
мою, — продовжує Світлана Олексіївна. — Та 
й взагалі, щодо співпраці з Кернел хотілося б 
акцентувати на її систематичності. Компанія 
є надійним партнером для села. Кернелівці 
неодноразово надавали фінансову допомогу 
школі, зокрема на спортивний інвентар, від-
значення випускного, харчування для дітей — 
відвідувачів пришкільного табору. Крім того, 
аграрії допомагали з проектом виготовлення 
ліцензії і дозволів для водопостачання, а також 
з оплатою фасадних табличок з назвою вулиці 
та номера для кожного будинку. А ще ми ра-
зом з Кернел відзначали Дні села.

Жоден випуск нашої газети не 

обходиться без інформаційних заміток, 

у яких ми розповідаємо про те, як 

за фінансування агропідприємств 

компанії Кернел та БФ «Разом 

з Кернел» у селах Полтавщини, 

Черкащини, Київщини та Харківщини 

проходять ремонти дорожнього 

покриття. Влітку та восени Кернел 

виділив на подібні проекти в регіоні 

мільйони гривень.

Ремонт дороги Артелярщина — Будки Ремонт дороги Артелярщина — Будки 

(Зіньківський р-н, Полтавська обл.). (Зіньківський р-н, Полтавська обл.). 

Проект реалізовано за фінансування Проект реалізовано за фінансування 

підприємства «Говтва» (Кернел) підприємства «Говтва» (Кернел) 

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

З НОВОЮ ЗУПИНКОЮ

Так, у жовтні підприємство «Придні-
провський край» (Кернел) та Благо-
дійний фонд «Разом з Кернел» потур-

бувалися про те, щоб зупинка громадського 
транспорту з’явилася на окраїні смт Драбів 
(Черкаська обл.).

— Цей проект, можна сказати, вийшов 
за межі певного села, він став глобальним у 
рамках усього району, — наголошує Василь 
Хмара, селищний голова Драбова. — Кон-
струкцію встановлено на околиці селища, 
на виїзді в бік с. Шрамківка. Історично так 
склалося, що саме там люди чекають на ав-
тобуси, які курсують селами району.

Зауважимо, що кернелівці система-
тично допомагають районній медицині та 
освіті, виділяють кошти на організацію Дня 
селища, не забувають про місцевих меш-
канців похилого віку. Не менш вагомою є 
підтримка Компанії у питанні розчистки до-
ріг від снігу.

Питання встановлення 

зупинок в Україні є досить 

актуальним. І якщо у великих 

містах та районних центрах 

такі завдання вирішуються 

простіше, то для сіл та 

селищ міського типу це 

доволі затратні проекти. У 

спорудженні подібних об’єктів 

громадам допомагають 

компанія Кернел 

та БФ «Разом з Кернел».

Підприємство «Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили Підприємство «Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили 

кошти на проект зі встановлення зупинки у смт Драбів (Черкаська обл.)кошти на проект зі встановлення зупинки у смт Драбів (Черкаська обл.)

ОБIГРIВ АДМIНПРИМIЩЕННЯ
У зв’язку з підвищенням ціни на газ чимало сільських бюджетних установ 

зіштовхнулися з проблемою доволі високої вартості оплати послуг опалення,

 яку не завжди можна покрити наявними у місцевих скарбницях коштами.

Аналогічна ситуація склалася і в сільраді 
Почаївки (Гребінківський р-н, Полтавсь-
ка обл.). Для того, щоб у сезон обігріти 

газом адмінприміщення, треба заплатити що-
найменше 100 тис. грн, і це без урахування 
витрат на роботу операторів. Тому було при-

йняте рішення перейти з газового опалення 
на обігрів дровами. Для цього потрібно було 
повністю замінити обладнання.

— У придбанні та встановленні теплогенера-
тора нам допомогли аграрії Кернел, спрямував-
ши на реалізацію проекту майже 95 тис. грн, — 

уточнює Сергій Кальченко, голова Почаїв-
ської сільради. — Раніше ми мали два га-
зових котли, які вирішили не демонтувати, 
адже маємо надію на майбутню лояльну ці-
нову політику. Зараз паралельно встанови-
ли теплогенератор, який дозволив опалю-
вати дровами. Звісно, температура стала 
нижчою, проте вдається значно економити. 
Тому дякую представникам Компанії за те, 
що підтримали ідею.

До речі, цьогоріч завдяки  фінансо-
вій участі Кернел на території Почаїв-
ської й Тарасівської сільрад було вста-
новлено системи вуличного освітлення 
на сонячних панелях.

–За весь час функціонування кла-
довища тут ніколи не було ого-
рожі, — розповідає Анатолій 

Бакай, очільник села. — Це спричиняло чи-

ОБГОРОДИЛИ ПАРКАНОМ
Восени громада села Петрівка, що в Красноградському районі Харківщини, 

реалізувала важливий та актуальний проект. З фінансуванням допомогли  

підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Йдеться про встановлення 

огорожі навколо місцевого кладовища. Бюджет витрат Компанії склав 45 тис. грн.

мало незручностей. Зокрема, хаотичний заїзд 
на територію цвинтаря з трьох напрямків.

Тому, коли дане питання було поставлено 
на порядок денний сесії, після обговорення з 

жителями та релігійною громадою при-
йняли одноголосне рішення — окульту-
рити цвинтар. А у зв’язку з тим, що фі-
нансування на проект не було закладене 
в бюджет, підтримки вирішили просити 
у Кернел.

— Аграрії є нашими постійними по-
мічниками та партнерами, — продовжує 
Анатолій Сергійович. — Ми система-
тично співпрацюємо з підприємством 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
в напрямку вирішення чималої кількості 
соціальних питань. Так, свого часу Ком-
панія надавала значну фінансову під-
тримку Будинку культури (для часткової 
заміни вікон, яким понад 50 років. — 
Ред.) та навчально-виховному комплек-
су (з метою створення комфортних умов 
для навчання дітей, зокрема шляхом 
оновлення віконного фонду. — Ред.). 
Тому й у питанні встановлення огорожі 
ми звернулися до Кернел.

Наразі кладовище Петрівки має по-
над 100 м сучасної бетонної огорожі та 
браму. Навесні громада має намір про-
довжити процес його облаштування.

— Дякуємо кернелівцям за те, що 
розуміють проблеми села, — завершує 
наш співрозмовник. — Сподіваємося, 
що й надалі матимемо не менш тісну 
співпрацю з Компанією. Адже сьогодні 
для сіл надзвичайно важливо мати тако-
го соціально відповідального орендаря 
землі.

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

профінансували встановлення огорожі та брами на кладовищі  профінансували встановлення огорожі та брами на кладовищі  

с. Петрівка (Красноградський р-н, Харківська обл.)с. Петрівка (Красноградський р-н, Харківська обл.)
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З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Підтримка освітніх закладів, які працюють на території підопічних сіл, 

завжди була у пріоритеті для агропідприємств компанії Кернел. Щороку 

Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» виділяють мільйони гривень для 

того, щоб у сільських школах та дитячих садочках були створені належні 

умови для навчання та виховання.

Нещодавно кернелівці порадували сільських учнів та 
педагогічні колективи Харківщини, Полтавщини, Чер-
кащини й Київщини корисними та потрібними подарун-

ками. Зокрема, придбано необхідне устаткування для уком-
плектування кабінету першокласників навчально-виховного 
комплексу с. Новоолександрівка (Сахновщинський р-н, Хар-
ківська обл.) та для учнів — учасників команди «Удайські коза-
ки» школи с. Калайдинці (Лубенський р-н, Полтавська обл.). 
Крім того, Кернел профінансував проекти зі встановлення 
сучасних металопластикових вікон у навчальних закладах сіл 
Ковалівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.) та Фарбоване 
(Яготинський р-н, Київська обл.). Бюджет витрат Компанії на 
вищеперераховані проекти склав понад 200 тис. грн.

Олена Макушина, директор НВК с. Новоолександрівка

«Наша школа входить до переліку найкращих навчальних за-
кладів області. Такий результат ми маємо зокрема й завдяки 
плідній співпраці зі спонсорами та благодійниками, які до-
помагають покращувати матеріально-технічну базу. Серед 
помічників якісно вирізняється підприємство «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Так, у минулі роки завдяки коштам 
від Кернел ми придбали чимало необхідних речей — теніс-
ний стіл, шведську стінку та мати для спортивної зали, також 
аграрії фінансували роботи з оновлення фасаду та внутріш-
ніх вбиральнь. Наразі Кернел допоміг із закупівлею укомп-
лектування для кабінету першокласників у рамках «Нової 

української школи». Мова про сучасний комп’ютерний стіл для 
вчителя, живий куточок з акваріумом, ігровий стелаж — біблі-
отеку, де розміщено необхідні тематичні матеріали та підруч-
ники. На етапі реалізації проект із придбання спортивного ін-
вентарю та глобусів для учнів. Ми вдячні Компанії за підтримку,  
за розуміння того, що сільська освіта повинна бути якісною та 
комфортною».

Сергій Мисник, директор школи с. Калайдинці

«З метою патріотичного виховання молоді на базі нашого 
закладу діє команда «Удайські козаки», яка складається з 
учнів старших класів. Вони є активними учасниками багатьох 
спортивних змагань, зокрема відомої всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
Саме для проведення якісних тренувань компанія Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» придбали туристичне устаткування —
системи страховки, мотузки, карабіни, намети. Варто за-
уважити, що з аграріями ми маємо гарний досвід співпраці. 
Раніше Компанія фінансувала придбання мультимедійного 
проектора, лінолеуму для ремонтів тощо. Словом, Кернел за-
вжди намагається долучатися до вирішення важливих питань 
та проблем закладу».

Віктор Головко, директор НВК с. Ковалівка

«У минулі роки завдяки фінануванню від підприємства «При-
дніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у примі-
щенні нашого НВК, де наразі навчається 92 учні та 22 вихованці 
дошкільного підрозділу, ми встановили 20 металопластикових 
вікон. А оскільки приміщенню освітнього осередку вже понад 
100 років, то й решта конструкцій вимагала заміни. І ось не-
щодавно Компанія знову виділила кошти для цього проекту: 
60 тис. грн витрачено на заміну 16 конструкцій у актовій залі 
та коридорах. Щира подяка Кернел за вагому підтримку, а 
представникам Компанії, зокрема Валентині Пищиді, керів-
нику відділу соціальної політики Кернел у регіоні, — за те, що 
відповідально та уважно поставилася до реалізації проекту і 
тримала процес під контролем. Сподіваємося на подальшу 
співпрацю».

Олена Житник, голова Фарбованської сільради

«З року в рік наша громада намагається покращувати умови 
навчання дітей у сільському освітньому осередку, адже його 
приміщенню — понад сорок років. Важливим етапом оновлен-
ня будівлі школи були вікна. Конструкції стали непридатними 
для використання та вимагали заміни. Частину вікон ми замі-
нили торік, ще частину — у харчоблоці, навчальних кабінетах та 
коридорах — плануємо оновити найближчим часом. Кошти в 
сумі 100 тис. грн на виготовлення та встановлення конструкцій 
спрямували підприємство «Придніпровський край» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Нагадаю, що в поточному році Кернел 
виділяв вагому фінансову підтримку на ремонти дорожнього 
покриття в селах. Дякуємо Компанії за всі добрі справи!»

Учні школи с. Калайдинці (Лубенський р-н, Полтавська обл.) Учні школи с. Калайдинці (Лубенський р-н, Полтавська обл.) 

дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за придбане туристичне спорядженнядякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за придбане туристичне спорядження

Завдяки коштам від підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у кабінеті першокласників Завдяки коштам від підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у кабінеті першокласників 

НВК с. Новоолександрівка (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) з’явилися сучасні меблі та живий куточокНВК с. Новоолександрівка (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) з’явилися сучасні меблі та живий куточок

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИСОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ



530 листопада 2018 року

ЧЕРГОВА ПIДТРИМКА 
КУЛЬТУРНИХ 

ОСЕРЕДКIВ СIЛ
Будинки культури, клуби та бібліотеки завжди були осередками 

культурного відпочинку та розвитку громади. Зазвичай на базі цих закладів 

проводиться чимало тематичних зустрічей, вечорів та урочистих заходів. 

Тому дуже хочеться, щоб у їхніх стінах завжди було комфортно та затишно.

Саме в цьому культурним установам підопічних сіл допомагають агропідприємства компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел». Докладніше про чергові проекти, зокрема про встановлення вікон у БК с. Кирилівка 
(Красноградський р-н, Харківська обл.), оновлення віконного фонду у бібліотеці с. Шульське (Первомайсь-

кий р-н, Харківська обл.), ремонт приміщення закладу культури с. Михнівці (Лубенський р-н, Полтавська обл.) та про 
фінансову підтримку культурного осередку с. Глинськ (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.), — у коментарях. Бюд-
жет витрат Кернел склав 340 тис. грн.

«Із 2016 року ми планомірно відновлюємо приміщення нашого 

Будинку культури, що було введено в експлуатацію понад сорок 

років тому. За цей час частково замінили вікна та двері, за під-

тримки аграріїв Кернел оновили дах. А нещодавно підприємство 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли замінити чоти-

ри віконних конструкції у великій залі, які були найпроблемнішими, 

бо ж найбільші за розміром. А після літнього буревію вони й зовсім 

вийшли з ладу. Наразі встановлення нових вікон завершено. Ми 

дуже вдячні кернелівцям, що не відмовили в допомозі, а також за 

те, що відгукнулися оперативно, щоб встигнути до холодів. До речі, 

завдяки фінансуванню Кернел на базі будинку культури у нас цьо-

горіч пройшла низка заходів: свято Масляної, День захисту дітей, 

День Перемоги, День села».
Тетяна Нерушенко, голова Кирилівської сільради

«Другий рік поспіль підприємство «Кам’янка» (Кернел) спільно з БФ «Ра-

зом з Кернел» надають підтримку нашому Будинку культури. Торік завдя-

ки коштам від Компанії ми оновили сценічне вбрання та штори на трьох 

вікнах актової зали. Цьогоріч аграрії допомогли в організації концерту 

Полтавської обласної філармонії, зокрема оплатили виступ її артистів, а 

також придбали два мікрофони та подовжувачі кабелю. Крім того, Компа-

нія виділила фінансування, щоб ми змогли організувати проведення ново-

річних вечорів на найвищому рівні. Також були надані кошти для придбан-

ня книг у бібліотеку. Хочу щиро подякувати Кернел за увагу та підтримку. 

Адже, зважаючи на сьогоднішній стан речей, для сільської культури, як то 

кажуть, кожна копійка на рахунку. Особливо в нашому випадку, коли на 

базі закладу діє чимало колективів художньої самодіяльності: вокальний 

ансамбль «Вербиченька», фольклорний «Криниченька», дитячі хорові ко-

лективи «Конвалія» та «Аметист», а ще — солісти та дуети».
Наталія Водяна, завідувач БК с. Глинськ

«Сьогодні бібліотечний заклад с. Шульське має 410 читачів та фонд у 12 тис. книг. Для села це до-волі непогані показники. Проте, як і всюди, ми маємо чимало пороблених моментів, що, зокрема, стосуються приміщення закладу. Адже будівлю зведено ще у 1950-х роках, і, щоб зберегти її, по-трібно систематично підтримувати та покращувати матеріально-технічний стан. У цьому нам допо-магає підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел). Нещодавно спільно з БФ «Разом з Кернел» аграрії направили кошти на встановлення п’яти металопластикових вікон у читальній залі й трьох металевих міжкімнатних дверей. Завдяки цьому ми змогли значно підвищити енергозбереження, покращити температурний режим та рівень безпеки. Дякуємо Кернел за те, що почули та прийшли на допомогу!»

Наталія Кибалко, завідувач бібліотеки с. Шульське

«Давня мрія нашого села про достойний та сучасний заклад культури нещо-
давно стала реальністю. Приміщення місцевого Будинку культури було введе-
но в експлуатацію на початку 1970-х років, і якщо в концертній залі ремонти 
проводили, то в фойє жодних реставраційних робіт не здійснювали. Але цьо-
горіч завдяки фінансуванню підприємства «Придніпровський край» (Кернел)
та БФ «Разом з Кернел» у розмірі 230 тис. грн ми повноцінно оновили це при-
міщення. Тут встановлено три сучасних металопластикових вікна, пошпак-
льовано та облицьовано спеціальними панелями стіни, змінено електричну 
проводку, приведено до ладу стелю та облаштовано внутрішню вбиральню. 
Додам, що при Будинку культури діють два народних аматорських ансамблі 
«Білоцвіт» та «Лілея», а ще постійно проходять різноманітні заходи, концерти 
тощо. Тож тепер відвідувачі отримуватимуть задоволення не лише від висту-
пів артистів, а й від естетичного вигляду самого закладу».

Марія Король, староста Михнівського старостинського округу

Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

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

на встановлення вікон і дверей у будівлі бібліотеки с. Шульське на встановлення вікон і дверей у будівлі бібліотеки с. Шульське 

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

Колективи Будинку культури с. Михнівці Колективи Будинку культури с. Михнівці 

(Лубенський р-н, Полтавська обл.) дякують компанії Кернел (Лубенський р-н, Полтавська обл.) дякують компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» за кошти на проведення ремонту у приміщенні закладута БФ «Разом з Кернел» за кошти на проведення ремонту у приміщенні закладу

У приміщенні Будинку культури с. Кирилівка (Красноградський р-н, У приміщенні Будинку культури с. Кирилівка (Красноградський р-н, 

Полтавська обл.) за фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) Полтавська обл.) за фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» замінено чотири віконні конструкціїта БФ «Разом з Кернел» замінено чотири віконні конструкції
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Олег Анатолійович ЗалюбовськийОлег Анатолійович Залюбовський    
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві 

«Придніпровський край» (Кернел), Глобинський р-н, Полтавська обл.«Придніпровський край» (Кернел), Глобинський р-н, Полтавська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2013 року з 2013 року

«Правду кажучи, професією механізатора та комбайнера й усім, що пов’я-
зане з роботою на с/г техніці, я зацікавився, коли після армії повернувся 
працювати в колгосп. Саме тоді мені, водію за спеціальністю, мотивуючи це 
тим, що шоферів вистачає, запропонували спробувати пересісти на сіль-
ськогосподарський агрегат. І я погодився. І ось уже понад десять років не 
зраджую улюбленій справі. У 2013-му ми стали частиною компанії Кернел. 

Відтоді чимало всього змінилося. Ми отримали стабільність та більш комфортні умови праці (йдеться про 
новітню техніку, соціальні гарантії, вчасну виплату заробітної плати). Цьогоріч під час с/г сезону я долучався 
до різних операцій — до внесення мінеральних добрив, посіву кукурудзи, соняшника, а також посіву дослід-
них ділянок гібридної кукурудзи. А ще — до збору ранніх та пізніх культур. З огляду на власний досвід можу 
стверджувати, що головне в нашій професії, та й у будь-якій справі, — не лінуватися, робити все можливе 
для досягнення результату. Одним словом, хто працює, той має все. Додам, що за додатковою спеціаль-
ністю я електрик, тож по можливості виконую й завдання, що входять у компетенцію цих фахівців. Сьогодні 
можу впевнено сказати, що почуваюсь успішним, адже маю все для гідного життя, і це найголовніше».

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. 

Андрій Васильович ГудзьАндрій Васильович Гудзь    
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві «Говтва» тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві «Говтва» 

(Кернел), Новосанжарський р-н, Полтавська обл.(Кернел), Новосанжарський р-н, Полтавська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2008 року з 2008 року

«Найтепліші спогади дитинства — коли я ще зовсім малим хлопцем бігав у 
поле для того, щоб подивитися на роботу техніки, а як пощастить — проката-
тися на тракторі чи комбайні. З тих часів почалася моя любов до сільського 
господарства, і ще тоді я вирішив, що так чи інакше здобуду відповідну про-
фесію. Сьогодні, маючи 35 років загального стажу, я впевнено стверджую, 
що зробив правильний вибір. Починав свій професійний шлях у колгоспі, 

потім була служба у лавах Збройних сил, після чого повернувся до праці. У 2008 році, після реорганізації 
наше господарство увійшло до складу Кернел. І робота закипіла вдвічі швидше — ми отримали новий виток 
розвитку, сучасну техніку та інноваційні підходи до ведення виробництва. Був період, коли працював на посівах 
та збиранні культур, мав рекордні показники. Проте останній рік, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я 
вирішив трохи знизити активність і погодився на пропозицію попрацювати на ділянці обробітку присадибних 
ділянок пайовиків РУ «Аршиця» (у складі «Говтва» (Кернел)) — жителів сіл Новосанжарського району. Но-
вий вид зайнятості приніс не менше задоволення. Оскільки завжди приємно чути слова подяки з уст селян, 
яким допомагаєш, особливо тих, кому така допомога вкрай необхідна. Вважаю, що ким би ти не працював, 
потрібно любити свою роботу, горіти нею, бути сумлінним у виконанні завдань та завжди покладатися на 
власні можливості. Бо, як то кажуть, життя прожити — не поле перейти, ніколи не знаєш, що на тебе чекає 
завтра, проте добре знаєш, що вчора ти зробив усе для того, щоб принести добро у чиєсь життя».

Володимир Петрович ТарасенкоВолодимир Петрович Тарасенко    
 Посада:Посада:  водій автотранспортних засобів на підприємстві «Мрія» водій автотранспортних засобів на підприємстві «Мрія» 

(Кернел), Лозівський р-н, Харківська обл.(Кернел), Лозівський р-н, Харківська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2003 року з 2003 року

«Уже понад сорок років я працюю водієм, з них більше п’ятнадцяти — саме 
у Кернел. Маю власне розуміння професії. Водій повинен бути принципо-
вим у дотриманні правил дорожнього руху, уважний до ситуації на шляху, 
бо від цього часто залежить власна безпека, безпека пасажирів, пішоходів 
та інших учасників руху. Останніх три роки я закріплений за ділянкою пере-
везення механізаторів та робітників у поля, на виробничі бази для ремонтів 

с/г техніки. А під час сезону ще й до розвозки обідів. У пік польових робіт, буває, наїжджаю по 300 км марш-
рутами Первомайського та Лозівського районів Харківщини. Щодо роботи в Кернел, то, як на мене, тут від-
повідально ставляться до працівників, та й мотивацію отримуємо достойну. У поняття успіх, вважаю, кожен 
із нас вкладає власний зміст. Проте всі погодяться з тим, що сьогодні ми можемо стати успішними, якщо 
будемо єдиними у своїх цілях та житимемо під мирним небом».

КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Україні виробник та експортер соняшнико-
вої олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чор-
номорського басейну на світові ринки. Кернел щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та глобальних 
рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшавській фондо-
вій 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 рей-
тингах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою 
Компанією галузі АПК відповідно до Індексу прозорості найбільших компаній в 
Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, розмістив-
ши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Торговельнi марки Ком-
панії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає у понад 60 країн світу, серед основних ринків збуту —
Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел ста-
новлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік.
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльностi — сiль-
госпвиробництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппро-
дукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну продукцію 
на понад  550 тис. га землі. Одночасно з виробничою дiяльнiстю проводиться 
тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на територiї присутностi агро-
пiдприємств Кернел. Основне завдання — фінансово-матерiальна пiдтримка 
громадських iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення 
рiвня життя та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтавській області Ком-
панія обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пирятинському, Гребінків-
ському, Глобинському, Кременчуцькому районах та представлена підприємства-
ми «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел). У Новосанжарському, 
Кобеляцькому, Кременчуцькому, Козельщинському районах Полтавщини пра-
цює регіональне управління «Аршиця» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У 
Решетилівському та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському — регіональне управління «Україна» (Кернел) (у структу-
рі «Говтва» (Кернел). У Драбівському та Золотоніському районах Черкащини, а 
також у Яготинському районі Київської області інтереси Кернел представляє під-
приємство «Придніпровський Край». У Чигиринському районі Черкащини та Світ-
ловодському районі Кіровоградщини працює підприємство «Кам’янка» (Кернел). 
Що ж до Харківської області, то тут компанію Кернел представляють: підприєм-
ство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозівському, Сахновщинському, Кегичівсько-
му, Нововодолазькому, Красноградському та Валківському районах, «Красно-
павлівський КХП» (Кернел), що орендує землі в Лозівському, Первомайському, 
Сахновщинському та Балаклійському районах, а також підприємство «Україна» 
(Кернел), що обробляє паї в Шевченківському районі області. На вказані підопічні 
території поширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

ДОВIДКА

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
СТОВ «Мрія» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(м. Лозова, Харківська обл.)
 Посвідчення водія категорії С, Е, D.
 Досвід роботи.

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

СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

Золотоніський р-н, смт Драбів, Драбівський р-н, 
Черкаська обл.; с. Фарбоване, Яготинський р-н, 

Київська обл.)
 Наявність посвідчення тракториста різних 

категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

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

Золотоніський р-н, смт Драбів, Драбівський р-н, 
Черкаська обл.; с. Фарбоване, Яготинський р-н, 

Київська обл.)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) на 

вітчизняну та імпортну техніку.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (066)290-02-28, 

                      (067) 513-32-92
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ЦІКАВІ ПОДІЇ   ФОТОФАКТ

СЛАВНI ЮВIЛЕЇ 
ВIДЗНАЧИЛИ 

РАЗОМ!
Для представників агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» стало гарною 

традицією вітати з ювілейними датами своїх 

пайовиків. Восени «урожай» на ювілярів 

виявився доволі щедрим. Тому кернелівці 

не змогли залишити без уваги «винуватців» 

свят. Так, представники підприємства 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел) завітали 

на поріг до Миколи Мироненка з с. Роздолля 

(Первомайський р-н, Харківська обл.), на 

ювілейному торті якого засвітилася уже 90-та 

свічка. А працівники підприємства 

«Говтва» (Кернел) привітали з 90-річчям Ганну 

Козулю з Оболонської сільради 

(Семенівський р-н, Полтавська обл.) та 

Катерину Мироненко з Лиманської Другої 

сільради (Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.).

Керівник регіонального управління СТОВ «Говтва» (Кернел) Керівник регіонального управління СТОВ «Говтва» (Кернел) 

Володимир Колесніченко вітає з ювілеєм Ганну Козулю, Володимир Колесніченко вітає з ювілеєм Ганну Козулю, 

жительку Оболонської сільської ради (Семенівський р-н, жительку Оболонської сільської ради (Семенівський р-н, 

Полтавська обл.)Полтавська обл.)

Катерина Мироненко, жителька Лиманської Другої сільради Катерина Мироненко, жителька Лиманської Другої сільради 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.), приймає вітання (Решетилівський р-н, Полтавська обл.), приймає вітання 

з 90-річним ювілеєм від Володимира  Колесніченка, з 90-річним ювілеєм від Володимира  Колесніченка, 

керівника регіонального управління СТОВ «Говтва» (Кернел)керівника регіонального управління СТОВ «Говтва» (Кернел)

Родина ювіляра Миколи Мироненка Родина ювіляра Миколи Мироненка 

з с. Роздолля (Первомайський р-н, Харківська обл.) з с. Роздолля (Первомайський р-н, Харківська обл.) 

дякує представникам підприємства «Краснопавлівський дякує представникам підприємства «Краснопавлівський 

КХП» (Кернел) за привітанняКХП» (Кернел) за привітання

  СЛОВА ПОДЯКИ

ЗАДЛЯ ВIДРОДЖЕННЯ 
КУЛЬТУРИ В СЕЛI!

Глинський Будинок культури висловлює подяку 
компанії Кернел в особі представників підприєм-

ства «Кам’янка» (Кернел), зокрема Світлані Вороновій, 
керівнику відділу соціальної політики Кернел у регіоні, 
за фінансову підтримку галузі культури в селі Глинськ. 
За останні два роки це найвагоміша підтримка, яка на-
дійшла до нашого закладу. Так, до Дня села у 2017 році 
за кошти Компанії (14 тис. грн) було придбано тюль 
на вікна в кімнату урочистих подій (30 м) та оновлено 
сценічний одяг. А цьогоріч до свята села мешканцям 
у подарунок від Кернел було представлено концертну 
програму артистів Полтавської обласної філармонії та 
придбано два нові мікрофони з кабелями-подовжува-
чами, які вкрай необхідні для роботи закладу. Адже у 
нас працюють два вокальні колективи — «Вербичень-
ка» та «Криниченька», які об’єднують 15 жінок — шану-
вальниць співу, дитячий колектив «Веселка» та багато 
солістів. Крім того, при нашому закладі діють хорео-
графічні колективи «Конвалія» та «Аметист», які відвід-
ують 15 дітей різного віку.
Для святкування циклу новорічних свят, за клопотан-
ням Глинської сільської ради ми також отримали до-
помогу в розмірі 5 тис. грн. Слова подяки на адресу 
Кернел висловлює й сільський бібліотекар Тетяна Сте-
цунова, яка одержала кошти на придбання художньої 
літератури. Її заклад обслуговує більше 400 читачів. 
Хочеться додати, що сільська бібліотека та Будинок 
культури знаходяться в одній споруді, яка збудована 
ще 1937 року, має складну архітектуру та дуже вели-
ка, адже населення села тоді становило понад 5 тис. 
осіб. Зараз будівля потребує капітального ремонту. 
Насамперед потрібно відремонтувати глядацьку залу 
та фасад. Сподіваємось, за підтримки небайдужого 
підприємства-орендаря Кернел та сільського голови 
хоча б один із названих об’єктів буде оновлено 
найближчим часом.

З повагою, громада с. Глинськ (Світловодський р-н, 

Кіровоградська обл.)

НЕХАЙ ДОБРI СПРАВИ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ СТОРИЦЕЮ!

З ініціативи громади с. Мала Перещепина у 2015 році ми роз-
почали будівництво Свято-Покровської церкви. Зрозуміло, 

що будувати храм у наш час з нуля — непросто, бо все впирається у 
значні суми коштів. Проте ми крок за кроком втілюємо в життя свій 
задум. У цьому нам допомагають спонсори, благодійники, прихо-
жани. Цьогоріч благодійний внесок зробили й аграрії підприємства 
«Говтва» (Кернел). За 10 тис. грн від Компанії було придбано ще-
бінь та здійснено оплату частини робіт. Дякую всім небайду-
жим! Всім, хто вірить! Божого благословення нам та миру!

З повагою, о. Димитрій, настоятель Свято-Покровської церкви 

с. Мала Перещепина (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

ПРОЦВIТАННЯ ТА НАТХНЕННЯ!
Особисто від себе та від релігійної громади с. Глинськ дякую 
підприємству «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 

допомогу у придбанні церковного інвентарю для церкви Архістра-
тига Михаїла. Уже більше шести років двері цієї святині відкриті 
для всіх бажаючих. І приємно, що поруч з нами живуть люди та 
працюють організації, які турбуються про духовний розвиток 
українських сіл. Многая літа таким благодійникам!

З повагою, о. Іван, настоятель храму Архістратига Михаїла 

(с. Глинськ, Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВIКУ!

Колектив та підопічні пансіонату ветеранів ВВВ та праці смт 
Власівка дякують за турботу підприємству «Кам’янка» (Кер-

нел) та БФ «Разом з Кернел». Адже саме Компанія відгукнулася 
на наше звернення та профінансувала придбання необхідної кіль-
кості борошна. Завдяки цьому жесту уваги 174 постояльці закладу 
щоденно будуть забезпечені свіжим хлібом, який готується в 
пекарні, що діє при пансіонаті. Добра вам і тепла.

З повагою, Надія Нестиренко, заступник директора пансіонату 

смт Власівка (Кіровоградська обл.)

З НАГОДИ ПРОФЕСIЙНОГО СВЯТА
День працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку у третю неділю листопада. У цей час у всіх 

куточках нашої держави традиційно вшановують нелегку працю аграріїв, їхні здобутки та досягнення. До Вашої 

уваги — інформація про те, як разом з кернелівцями професійне свято аграріїв відзначили в селах Харківщини, 

зокрема у Веселому, що в Лозівському районі, та Шевченковому, що в Сахновщинському районі області.

Олександр Хобта, голова Смирнівської 
сільради

«Наша громада традиційно відзначає День 
працівників сільського господарства. Проте в 
минулі роки свято проходило на базі Будинку 
культури с. Смирнівка, а цьогоріч за ініціативи 
та фінансового сприяння підприємства «Крас-
нопавлівський КХП» (Кернел) було вирішено 
провести дійство у клубі села Веселе. Понад 
півсотні гостей завітало на свято. В урочис-
тому концерті взяли участь артисти район-
ного Будинку культури. Звісно, не обійшлося 
без теплих слів вітань, які лунали зі сцени, та 
смачного частування. Переконані, місцеві жи-
телі та гості отримали заряд позитивних емо-
цій та змогли якісно відпочити, за що ми щиро 
вдячні Компанії. Крім того, додам, що Кернел 
завжди звертає увагу на проблемні питання 
соціальної сфери. Так, аграрії допомогли нам 
у придбанні апаратури для закладу культури, 
у встановленні вікон у фельдшерсько-акушер-

ському пункті, у оздоровленні дітей — відвіду-
вачів пришкільного табору, а також співфінан-
сували проект запуску соціального автобуса 
для місцевого населення».

Світлана Лисенко, голова Шевченків-
ської сільради

«Цьогоріч ми відзначали День працівників 
сільського господарства вперше, але, не-
зважаючи на це, захід пройшов на доволі ви-
сокому рівні. Значна заслуга в організації та 
проведенні дійства належить підприємству 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Адже 
кернелівці виступили не лише ідейними на-
тхненниками, а й головними спонсорами за-
ходу. Майже 300 жителів сільради зібрав у цей 
день наш Будинок культури. Серед присутніх 
були працівники та керівництво підприємства, 
представники сільської ради, ветерани праці. 
У концертній програмі були задіяні місцеві ар-
тисти, а також учасники колективів художньої 

самодіяльності Будинку культури с. Петрівка, 
що в Красноградському районі області. Не 
обійшлося й без цінних подарунків, які з рук 
Юрія Кондратенка, директора підприємства 
«Мрія» (Кернел), отримували як сьогоднішні 
працівники, так і ветерани аграрної ниви. Після 
урочистостей було приємне спілкування, час-
тування різноманітними смаколиками. Наша 
громада дуже вдячна Кернел за свято, де па-
нувала атмосфера тепла, затишку та дружби. 
Крім того, рік, що минає, був плідним на інші 
важливі справи, які ми реалізували разом з 
Компанією. Це й укомплектування кабінету 
першокласників у місцевій школі, і встанов-
лення дверей на пожежні виходи у приміщенні 
дитячого садочка, і підтримка колективів ху-
дожньої самодіяльності, і підвезення піску на 
кладовище, й упорядкування сміттєзвалища 
тощо. Приємно мати такого уважного та на-
дійного орендаря. Щиро бажаємо кернелів-
цям нових досягнень та звершень».

Смачне частування, організоване в рамках відзначення Смачне частування, організоване в рамках відзначення 

Дня працівника сільського господарства у Дня працівника сільського господарства у 

с. Веселе (Лозівський р-н, Харківська обл.)с. Веселе (Лозівський р-н, Харківська обл.)

Урочистості, приурочені до Дня працівника Урочистості, приурочені до Дня працівника 

сільського господарства, пройшли у с. Шевченкове сільського господарства, пройшли у с. Шевченкове 

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

ШАНОВНІ ЮВІЛЯРИ, ГАННО МИКОЛАЇВНО, 

КАТЕРИНО МЕФОДІЇВНО, МИКОЛО ПЕТРОВИЧУ!

Щиро вітаємо з 90-річчям! Такий ювілей — 

дуже важлива й значима подія, адже далеко не 

кожному судилося зустріти настільки поважний 

вік. Бажаємо, щоб здоров’я не підводило, 

життєлюбність ніколи не полишала, а близькі 

люди дарували турботу та увагу. Нехай 

кожен день буде радісним та наповненим 

оптимізмом, адже це і є запорука довголіття!

З повагою, компанія Кернел
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Колектив підприємства «Вишневе-
Агро» (Кернел) вітає іменинників 
місяця — жителів сіл Оржицького 

району Полтавщини:

•9 грудня — ГАННУ НЕСТОРІВНУ 
АЛЕФІРЕНКО з с. Вишневе;

•9 грудня — АНДРІЯ ІВАНОВИЧА 
ГАЛИША з с. Хоружівка;

•11 грудня — ОЛЕКСАНДРА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИСЕНКА 
з с. Вишневе;

•15 грудня — ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА 
ПАВЛЮКА з с. Нове;

•17 грудня — НАДІЮ ПЕТРІВНУ 
МАКОВСЬКУ з с. Іванівка;

•21 грудня — МИКОЛУ 
ВОЛОДИМИРОВИЧА СЛИНЬКА 
з с. Вишневе;

•24 грудня — ВАСИЛЯ 
МИТРОФАНОВИЧА ГРОЗУ з с. Нове;

•25 грудня — ОЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬОВИЧА КУЗІНА 
з с. Несено-Іржавець;

•26 грудня — СЕРГІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА 
СИМОНЕНКА з с. Тимки;

•28 грудня — МИКОЛУ ПЕТРОВИЧА 
РОМАНЦЯ з с. Вишневе;

•31 грудня — ОЛЕНУ ВІТАЛІЇВНУ 
КАДЕСНІКОВУ з с. Вишневе.

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

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

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

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Колектив підприємства 
«Придніпровський край» (Кернел) 

вітає іменинників місяця — жителів 
сіл Драбівського та Золотоніського 

районів Черкащини:

•1 грудня — КАТЕРИНУ МИХАЙЛІВНУ 
ПЕТРЕНКО з с. Кропивна;

•5 грудня — МАРІЮ МИКИТІВНУ 
МАКСИМЕНКО з с. Бойківщина;

•8 грудня — МИКОЛУ ФЕДОТОВИЧА 
ГУПАЛА з с. Мехедівка;

•14 грудня — ОЛЬГУ ІВАНІВНУ 
КОЗОРІЗ із с. Рецюківщина;

•14 грудня — ЄФРОСИНІЮ ПЕТРІВНУ 
РЕЦЬ із с. Яворівка;

•14 грудня — ТЕТЯНУ ГАВРИЛІВНУ 
ХВІСТ із с. Яворівка;

•15 грудня — ВІТАЛІЯ 
ВОЛОДИМИРОВИЧА ПРИЩЕПНОГО 
з с. Кропивна;

•22 грудня — ОЛЬГУ ПЕТРІВНУ 
ВОЛЬВАЧ із с. Мехедівка;

•23 грудня — ВОЛОДИМИРА 
МИХАЙЛОВИЧА ДУБЕНЦЯ 
із с. Рецюківщина;

•24 грудня — ОЛЕКСІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
ЗАПОРОЖЦЯ з с. Бойківщина;

•26 грудня — МИКОЛУ СЕМЕНОВИЧА 
ЧИЖА із с. Рецюківщина;

•29 грудня — НІНУ ВАСИЛІВНУ 
СЕЛЕВКО з с. Рецюківщина.

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.

1 січня 2019 року славну ювілейну 
дату відзначатиме 

ТЕТЯНА ПЕТРІВНА КОЧЕРЖЕНКО 
з с. Старі Санжари (Новосанжарсь-

кий р-н, Полтавська 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 РУ «Аршиця» (Кернел)

Колектив підприємства 
«Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

вітає іменинників місяця — жителів сіл 
Первомайського району Харківщини:

•2 грудня — РАЇСУ КОСТЯНТИНІВНУ 
ВОРОНІНУ з с. Красне;

•21 грудня — МИКОЛУ СТЕПАНОВИЧА 
БУРЛЕЯ з с. Шульське;

•26 грудня — РАЇСУ СЕРГІЇВНУ 
ЛАКТІОНОВУ з с. Побєда.

Хай квітне доля у роках прекрасних,
Життя приносить радість і любов,
Мир і здоров’я, злагода і щастя,

Многая літа знов і знов!

23 грудня ювілейну дату святкуватиме 
ГАННА ІВАНІВНА ПІЧКА 

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

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!

Ось і загорілася вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі!

Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття — довгий вік!

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!

Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

З повагою, колектив підприємства 
«Мрія» (Кернел)

23 грудня день народження 
відзначатиме ЗІНАЇДА ВАСИЛІВНА 

СИТНИК із с. Миколаївка, що в 
Лозівському районі Харківщини.

Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,
Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

З любов’ю, рідні та близькі
15 грудня день народження завітає на 

поріг Тетяни Яківни Лапоног із с. Домаха 
Лозівського району Харківщини.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З любов’ю, рідні та близькі


