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Восени завдяки підтримці Кернел 
НОВІ ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ 

З’ЯВИЛИСЯ У СЕЛАХ 
Іваньки, Чорна Кам’янка

(Маньківський р-н,
Черкаська обл.) та Байтали

(Ананьївський р-н, Одеська обл.). 
Бюджет витрат Компанії на їхнє 

спорудження склав 
майже 110 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.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ

№ 37 (59)
7 грудня 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

стор.
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ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО
Станом на 1 грудня Кернел 

завершує РОЗРАХУНОК ЗА ПАЇ З 

ОРЕНДОДАВЦЯМИ Кіровоградщини, 
Черкащини, Миколаївщини, Одещини, 

Вінниччини. Виплата орендної плати 
коштами вже склала понад 

165 млн грн, продукцією розрахунок 
проведено на суму 

до 30 млн грн, видача ОП авансом 
становить майже 5 млн грн.

 Восени за фінансової участі підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

у с. Троянка, що в Голованівському районі Кіровоградщини, з’явилася обрядова зала. Бюджет 

витрат Компанії склав 120 тис. грн.

 У літній період компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» спрямували 65 тис. грн 

на облаштування кабінету першокласників школи с. Кальниболота (Новоархангельський р-н, 

Кіровоградська обл.) необхідними меблями та устаткуванням.

 У поточному році компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» направили фінансування в розмірі 

100 тис. грн для встановлення вікон у школі с. Чернявки (Оратівський р-н, Вінницька обл.). 

Завдяки цьому в закладі замінено 22 конструкції у вісьмох навчальних кабінетах.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.

ШАНОВНІ
ОРЕНДОДАВЦІ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ 
КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ —

ЖИТЕЛІ СІЛ 
КІРОВОГРАДЩИНИ, 

ЧЕРКАЩИНИ, 
ВІННИЧЧИНИ, ОДЕЩИНИ, 

МИКОЛАЇВЩИНИ!

ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ІЗ ПЛЕЯДОЮ 
НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ!

Із завершенням року у минуле 
відходить ще одна сторінка нашого 
з Вами життя — з різними подіями та 
досягненнями. Безперечно, рік, що 
минає, приніс кожному з нас чимало 
приємних миттєвостей і незабутніх 
вражень. Хай у прийдешньому році їх 
буде набагато більше.
Ми разом реалізували тисячі корисних 
справ задля розбудови українських міст, 
сіл та всієї держави. Проте це лише частина 
того, що заплановано.
Бажаємо Вам і Вашим родинам тепла, спокою 
та любові. Щоб ніколи не згасав вогонь надії 
та добра! Нехай завжди з Вами буде Господь, а 
дорогу у майбуття осяває яскрава Різдвяна зоря!
Дякуємо за довіру!
У ДОБРУ ПУТЬ — У НОВИЙ РІК!

З повагою, компанія Кернел
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  РЕГІОНАЛЬНІ НОВИНИ

ЩО ЗМIНИЛОСЯ З 1 ГРУДНЯ: 
цiни на газ, соцiальнi виплати 

та прожитковий мiнiмум

ЧЕРКАЩИНА – У П’ЯТIРЦI НАЙВИЩИХ 
ЦIН НА «МОЛОЧКУ»

Експерти Української асоціації постачальників торговельних 

мереж підрахували вартість молочного кошика в регіонах країни. 

«До нашого смачного та корисного кошика ввійшли по кілограму 

сметани й кисломолочного сиру, 200 г вершкового масла та 

літр молока. Тобто ті продукти, які підлягають державному 

моніторингу цін», — інформує гендиректор асоціації Олексій 

Дорошенко.

Черкаська область потрапила за вартістю кошика у топ-5 найдорож-
чих регіонів: Херсонська область — 217,4 грн, Черкаська — 213,7 грн, 
Київ — 212,9 грн, Луганська область — 211,3 грн, Полтавська — 210,7 грн.

А найдешевший такий мо-
лочний набір на Житомирщині: 
187,4 грн.

За даними Держстату, молоч-
ний кошик за рік подорожчав на 
13%. Лише кисломолочний сир по-
дешевшав на 6%, а на інші молочні 
продукти ціна зросла: на молоко —
на 29%, на вершкове масло — на 
23%, сметану — на 18%.

ВIННИЧЧИНА ЗНИЗИЛА ЗАРПЛАТНУ 
ЗАБОРГОВАНIСТЬ, 

АЛЕ ВОНА ЩЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
Підприємства й організації Вінницької області заборгували своїм 

працівникам 12,2 млн грн заробітної плати. Про це повідомляє 

Головне управління статистики у Вінницькій області.

Така сума боргу зафіксована станом на 1 листопада 2018 року. 
Варто додати, що від червня вона зменшилася на понад 5 млн грн (ста-
ном на 1 червня борг становив 17 млн 864 тис. грн.).

Наразі на економічно активних підприємствах заборгованість скла-
ла 1,1 млн грн (8,5% від загальної суми заборгованості), на підприєм-
ствах-банкрутах — 10,2 млн грн (83,7%), на економічно неактивних під-
приємствах — 0,9 млн грн (7,8%).

На 1 листопада відсутня заборгованість перед працівниками у 
18 районах області: Бершадському, Вінницькому, Гайсинському, Іл-
лінецькому, Козятинському, Крижопільському, Липовецькому, Муро-
ванокуриловецькому, Немирівському, Оратівському, Піщанському, 
Погребищенському, Теплицькому, Томашпільському, Хмільницькому, 
Чернівецькому, Шаргородському, Ямпільському та у містах Козятині і 
Хмільнику.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької об-
ласті становила 0,4%.

ЧУМА СВИНЕЙ 
ВРАЗИЛА 

ОДРАЗУ ЧОТИРИ 
ОБЛАСТI

Фахівці ветеринарної медицини 

України зареєстрували чергові 

випадки вірусного захворювання 

тварин — африканської чуми 

свиней (АЧС) у Закарпатській, Миколаївській, Донецькій та 

Київській областях. Про це повідомила прес-служба Державної 

служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту 

споживачів, передає УНН.

Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслуж-
би, у зазначених областях з 22 по 28 листопада зареєстровано чотири 
випадки захворювання африканською чумою свиней. Діагноз АЧС було 
підтверджено лабораторними дослідженнями.

«В осередках захворювання проводяться заходи з локалізації та 
недопущення розповсюдження збудника АЧС», — наголосили контр-
олери.

Додамо, з початку року в Україні було зареєстровано понад 120 ви-
падків АЧС. Збитки через вірус зросли до мільйонних позначок.

КРОПИВНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ПОСIЛА 
ДРУГЕ МIСЦЕ ЗА ОБСЯГАМИ УРОЖАЮ 

СОНЯШНИКА
Найбільші посівні площі під соняшником в Україні знаходяться в 

Кіровоградській області. Про це свідчать дані проекту «Урожай 

онлайн» на Latifundist.com.

За обсягом виробництва культури область посідає друге місце. 
Про повідомляє Департамент агропромислового розвитку Кіровоград-
ської ОДА. Цьогорічний урожай соняшника в області — 1,38 млн т, що 
складає 10% від урожаю цієї культури по Україні.

«Кіровоградська область щороку експортує продукції олієжирової 
галузі на суму понад $130 млн. Це 32% всього експорту області до країн 
світу», — йдеться в повідомленні.

  КРАЇНА ОБГОВОРЮЄ

Як купити «законну» ялинку

На деревах повинні бути етикетки або пластмасові бирки-стяжки — на 
них вказують шифр, що підтверджує законність вирубки. Перевірити шифр 
можна на сайті ukrforest.com.

Якщо ви не хочете вбивати дерево

У деяких містах лісові господарства або комунальні підприємства пропо-
нують послугу «ялинка в оренду». Дерево привозять у спеціальному горщику, 
після новорічних свят його можна висадити.

Штрафи за незаконно зрубані ялинки й сосни

Становлять від 250 грн до 2 тис. грн за дерево. Штраф за незаконну ви-
рубку в заповіднику може сягати 8,5 тис. грн. Також передбачено обмеження 
волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. 
Більш того, з 1 січня 2019 року після набрання чинності змін до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 
штраф може сягати 34 тис. грн за масову вирубку.

  АКТУАЛЬНО

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ: 
РОЗПОЧАВСЯ ПРОДАЖ ЯЛИНОК, НАЗВАНО ЦIНИ
В Україні стартують довгоочікувані ялинкові базари, де продають новорічні ялини, сосни та ялиці. У 

державних лісгоспах вартість погонного метра варіюється в межах 60-70 грн. Перекупники беруть 

більше. Якщо вам не по кишені новорічне дерево перекупника, пам’ятайте, що зелену красуню 

можна придбати безпосередньо в лісгоспах.

З 1 грудня 2018 року в Україні набули чинності кілька важливих 

нововведень. Зниження ціни на газ, підвищення прожиткового 

мінімуму та соціальних виплат — дізнайтеся, 

що змінилося в житті українців.

Підвищення 
прожиткового мінімуму

З 1 грудня зріс прожитковий мі-
німум для всіх категорій населення —
як і було закладено в держбюдже-
ті на 2018 рік. Загальний показник 
збільшиться з 1777 грн до 1853 грн. 
Для працездатних осіб з 1 грудня 
прожитковий мінімум склав 1921 грн.
Для осіб, які втратили працездат-
ність, — 1497 грн. Прожитковий 
мінімум для дітей у віці до 6 років з 
1 грудня — 1626 грн, для дітей від 
6 до 18 років — 2027 грн.

Збільшення 
мінімальних пенсій

З 1 грудня 2018 року мінімаль-
ний розмір пенсій зріс до 1497 грн. 
У Пенсійному фонді планують підви-
щити близько 2,5 млн виплат. Міні-
мальні пенсії прив’язані до прожитко-
вого мінімуму, тому виростуть разом 
з ним, на 62 грн. Як і максимальні 
пенсії. З 1 грудня їхній розмір складе 
14 970 грн, надбавка — 620 грн.

Зміна розміру допомоги 
на дитину

Розмір виплат на дітей, над яки-
ми встановлено опіку чи піклування, 
з 1 грудня збільшився до 3252 грн 

(для дітей віком до 6 років) і до 
4054 грн (для дітей від 6 до 18 ро-
ків). Мінімальний розмір допомоги 
з вагітності та пологів, так звані 
декретні виплати, для незастрахо-
ваних осіб також збільшиться — до 
485,25 грн. Матері-одиначки також 
тепер отримуватимуть більше гро-
шей, виплати вираховуватимуться 
як різниця між прожитковим міні-
мумом для дитини і середньомісяч-
ним сукупним доходом сім’ї. Допо-
мога із втрати годувальника також 
збільшиться й залежатиме від кіль-
кості дітей у сім’ї — на одну дитину 

1435 грн, на двох — 1722 грн, на 
трьох і більше — 2152,5 грн.

Зниження цін на газ

НАК «Нафтогаз» з 1 грудня зни-
зив  тарифи для промисловості, 
максимальні ціни на газ зменшили-
ся на 16,5% — до 12 180 грн за 1 тис. 
кубометрів газу, мінімальні тарифи 
знизилися на 17% — до 11153 грн. 
Ціна відрізнятиметься для різних 
промспоживачів, це обумовлено 
обсягами закупівлі, умовами оплати 
і станом попередніх розрахунків.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ТЕРИТОРIЯ ДОЗВIЛЛЯТЕРИТОРIЯ ДОЗВIЛЛЯ
Раніше на шпальтах газети ми вже інформували Вас про проекти зі встановлення дитячих 

майданчиків у селах Вінниччини та Черкащини — Никифорівцях (Немирівський р-н,

Вінницька обл.), Лозовій (Шаргородський р-н, Вінницька обл.), Коритні та Долинці 

(Монастирищенський р-н, Черкаська обл.), які було реалізовано за фінансової участі 

агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». Проте на цьому естафету 

спорудження острівців дитячого дозвілля аграрії не завершили.

Восени подібні об’єкти з’явилися ще у трьох населених пунктах — Іваньках, Чорній Кам’янці (Маньківський р-н, 
Черкаська обл.) та Байталах (Ананьївський р-н, Одеська обл.). Бюджет витрат Кернел на їхнє спорудження 
склав майже 110 тис. грн.

ДЕТАЛЬНІШЕ — У КОМЕНТАРЯХ

Ніна Буртова, завідувач ДНЗ «Калинка» с. Чорна Кам’янка

«Наш заклад уже має певний досвід співпраці з компанією Кернел та 
БФ «Разом з Кернел». Раніше аграрії допомагали нам у придбанні ліноле-
уму для облаштування підлоги у групових кімнатах та в закупівлі килимово-
го покриття в коридор. Наразі, як бачимо, разом з Компанією ми втілили в 
життя свою давню мрію — доповнили ігровий майданчик новими локаціями, 
оскільки ті, що були донині, споруджені понад 12 років тому. Вдячні Кернел 
за турботу про нашу малечу».

Наталя Греденюк, голова Байтальської сільради

«Нещодавно на території березового скверу, розташованого в центрі села 
Байтали, завдяки фінансуванню підприємства «Хлібороб» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» ми встановили ігровий комплекс для найменших місце-
вих мешканців. Він одразу став популярним як серед дітей різних вікових кате-
горій — дошкільнят, учнів школи, так і серед батьків, де вони з задоволенням 
проводять час всією родиною. Зауважу, що Компанія завжди з турботою ста-

виться до всього, що пов’язане зі створенням комфортних умов для навчання 
та дозвілля малечі. У поточному році надавали допомогу школі. Йдеться про 
подарунки до новорічних свят і Першого вересня, про кошти на оздоровлення 
та поточні ремонти в закладі. Чимало допомагають аграрії у господарчих пи-
таннях. Добре, що ми маємо такого соціально відповідального орендаря».

Світлана Марченко, економіст Іваньківської сільради

«Спорудження дитячого майданчика в селі було справжньою необхідністю. 
Бо площадка, яка донині діяла у сквері та була зроблена, як то кажуть, із 
підручних матеріалів, не відповідала вимогам часу. А враховуючи те, що у 
нас налічується понад 300 жителів шкільного та дошкільного віку, ми хоті-
ли обладнати майданчик більш сучасними локаціями. І завдяки підтримці 
підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» нам вда-
лося це зробити. Тут з’явилися нові гойдалки, каруселі, балансир. На часі —
встановлення огорожі, після чого майданчик буде офіційно введено у екс-
плуатацію. Дякуємо Кернел за добру справу».

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Компанія Кернел є нашим давнім і надійним партне-
ром. Співпраця з аграріями завжди приносить плідні 

результати. Тривалий час Кернел забезпечує підвезення 
учнів сусідніх сіл на навчання до НВК, для цього Компанія 
надає власний транспорт. Вагому підтримку маємо у різ-
номанітних господарчих питаннях, таких як обкошування 
територій, вивезення сміття. Нещодавно Кернел допоміг 
у встановленні вікон у кабінеті першокласників, а ще пе-
редав у користування три комп’ютери, завдяки чому ми 
значно покращили матеріальну базу кабінету інформа-
тики. Дякуємо кернелівцям за те, що завжди відгу-
куються та сприяють у вирішенні проблем закладу.

З повагою, Наталія Дашівець, директор Лисичобалківсього 

НВК (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» надають систематичну та дієву 

підтримку соціальній сфері та благоустрою наших сіл. 
Зокрема, значна увага приділяється освіті та створен-
ню гідних умов для навчання та виховання дітей. Так, 
нещодавно аграрії фінансували встановлення дитячого 
майданчика для садочка, а ще передали в користування 
установам села три комп’ютери, один з яких — для того 
ж дошкільного закладу. Окремо хочеться подякувати 
аграріям за оперативну розчистку доріг від снігу. Пере-
конаний, що у 2019 рік ми ввійдемо з новими, ще 
кориснішими проектами від Кернел.

З повагою, Віталій Бузівський, 

голова Чорнокам’янської сільради (Маньківський р-н, Черкаська обл.)

Підприємство «Хлібороб» Підприємство «Хлібороб» 

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

профінансували встановлення профінансували встановлення 

дитячого майданчика у с. Байтали дитячого майданчика у с. Байтали 

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

Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) направило Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) направило 

фінансування на доукомплектування ігрового майданчика фінансування на доукомплектування ігрового майданчика 

у с. Іваньки (Маньківський р-н, Черкаська обл.)у с. Іваньки (Маньківський р-н, Черкаська обл.)

Найменші жителі с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) дякують Найменші жителі с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) дякують 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за сучасний ігровий комплекскомпанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за сучасний ігровий комплекс

Учнівський та педагогічний колективи НВК с. Лисича Учнівський та педагогічний колективи НВК с. Лисича 

Балка (Катеринопілський р-н, Черкаська обл.) дякують Балка (Катеринопілський р-н, Черкаська обл.) дякують 

підприємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом підприємству «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» за допомогу у встановленні вікон та надання з Кернел» за допомогу у встановленні вікон та надання 

комп’ютерної техніки для кабінету інформатикикомп’ютерної техніки для кабінету інформатики

Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) Підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» передали в користування соціальних та БФ «Разом з Кернел» передали в користування соціальних 

установ с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н, установ с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н, 

Черкаська обл.) комп’ютерне обладнанняЧеркаська обл.) комп’ютерне обладнання
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«Ми здаємо в оренду Кернел два паї. Співпрацею 

з цими аграріями цілковито задоволені. Цьогоріч 

я отримувала за свій пай кошти, а за пай чоловіка 

брали продукцію — ячмінь, пшеницю, кукурудзу, 

цукор. Зручно було те, що пшениця розфасована 

в мішки, машина привезла її під двір, а різноробочі 

підприємства допомогли занести в комору. Цукор 

видавали в літній період, коли саме стартував сезон 

закруток. Окремо хочу подякувати керівництву та 

працівникам підприємства, які не залишилися бай-

дужими та погодили отримання авансової орендної 

плати на наступні роки».
Лариса Ткаченко, пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел), 

жителька с. Лисича Балка

  ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

НА ЧАСI – РОЗРАХУНОК 
Вчасний розрахунок за паї —

чи не найголовніша умова, 

яка характеризує орендаря як 

відповідального та надійного 

партнера для орендодавця. Для 

агропідприємств компанії Кернел 

виплата орендної плати —

один з основних та пріоритетних 

принципів діяльності. Адже з 

пайовиком слід чесно будувати 

відносини, виконувати всі 

домовленості, зазначені 

в укладених договорах.

ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
КОШТАМИ ВЖЕ СКЛАЛА 
ПОНАД 165 МЛН ГРН, 

У НАТУРАЛЬНОМУ ВИГЛЯДI 
(ПРОДУКЦIЄЮ) РОЗРАХУНОК 
ПРОВЕДЕНО НА СУМУ МАЙЖЕ 

30 МЛН ГРН, ВИДАЧА 
ОП АВАНСОМ СТАНОВИТЬ 

МАЙЖЕ 5 МЛН ГРН.

З року в рік пайовики Кернел переконуються, 
що зробили правильний вибір, передавши 
свої земельні наділи в користування Компа-

нії. Бо ж тут турбуються про комфортні та зручні 
умови отримання ОП, оперативність виплат, якість 
продукції, яка видається на пай. А ще при потре-
бі орендодавець має можливість отримати плату 
авансом за наступні роки чи звернутися по допо-
могу в переоформленні спадщини та щодо інших 
юридичних питань.

Цьогоріч агропідприємства Кернел, які працю-
ють на Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, 
Одещині та Вінниччині, вкотре створили умови для 
того, щоб кожен пайовик відчув усі переваги співп-
раці з Компанією. Так, станом на 1 грудня Кернел 
завершує розрахунок за паї з орендодавцями вка-
заних регіонів.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВРАЖЕННЯ ВІД СПІВПРАЦІ — У КОМЕНТАРЯХ   

«Наша родина задоволена таким орендарем, як Кернел. Вва-
жаю, що ці аграрії добросовісно виконують усі взяті на себе зо-
бов’язання. Щодо розрахунку за паї, то важливо, що пайовик має 
можливість вибору — отримати грошовий еквівалент чи натуро-
плату. Ми, наприклад, частину одержали коштами, які надійшли 
через УКРПОШТУ, і поштар приніс виплату додому. Іншу части-
ну взяли продукцією — ячменем, пшеницею та кукурудзою. Все 
збіжжя було якісно розфасовано в мішки, і аграрії привезли все 
під двір і навіть допомогли занести до комори. Про свій візит по-
передили завчасно. І це дуже добре. Адже така схема отримання 
ОП не лише економить час: не потрібно стояти у чергах, наймати 
транспорт для того, щоб довезти одержану продукцію із току до-
дому. Окремо варто згадати й про можливість одержання аван-

сової орендної плати, якою ми 
також скористалися. Дякуємо 
кернелівцям за відповідальне 
ставлення до потреб орендо-
давця, за те, що намагаються 
створити комфортні умови для 
пайовиків».
Марія Вітрянська, пайовик підприєм-

ства «Хлібороб» (Кернел), 
жителька с. Стійкове

«Цей рік був непростим для нашої родини. Навесні у мене була операція, та й чоловік важко хворіє. А лікування у наш час — справа недешева. Тому ми вирішили звернутися до підприємства «Хлібороб» (Кернел), якому здаємо в оренду чотири паї. І були вражені чуй-ністю та небайдужістю аграріїв. Нам виплатили авансову орендну плату та ще й окремо надали матеріальну допомогу. Представники Кернел швидко оформили всі необхідні для виплат документи. Крім того, за пай ми ще отримували цукор, днями чекаємо насіння со-няшника. За роки співпраці з Компанією ми не мали жодних нарікань на роботу орендаря й переконані, що так буде й надалі. Бо Кернел працює з думкою про село та селян. Бажаю аграріям та всім нам міцного здоров’я та миру».
Тетяна Бабченко, пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел), жителька с. Радчиха

Видача кукурудзи в рахунок паю орендодавцям підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) — мешканцям сіл 

Ананьївського району Одещини

Видача 

продукції за 

пай орендодавцям 

Кернел із сіл 

Оратівського району 

Вінницької 

області
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З ПАЙОВИКАМИ

  ОРЕНДОДАВЦІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ

«Особисто моя родина, яка здає Кернел в оренду чотири паї, та мої односельці вдячні Компанії за вчас-

ну та зручну виплату ОП. Дуже доречним було те, що орендар потурбувався не лише про те, щоб про-

дукція була розфасована у мішки по 50 кг, а й щоб її було кому розвантажити та занести до комори чи 

погреба. Особливо це важливо для самотніх стареньких пенсіонерів. Додам, що громада вдячна ще й 

за продуктові набори, які були вручені людям похилого віку. Я, як і більшість селян, за пай брала саме 

продукцію, адже маю чимале господарство».
Катерина Сивуненко, пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел), жителька с. Антонівка

«Працівники та керівництво під-
приємства «Хлібороб» (Кернел) 
завжди йдуть назустріч своїм 
орендодавцям, пропонують ви-
гідні умови співпраці. Що ж до ви-
дачі ОП, то цьогоріч ми вперше 
отримували продукцію в мішках. 
Зокрема, я брала пшеницю, яч-
мінь, цукор, насіння соняшника. 
Все відмінної якості, чисте, добре 
висушене. Приємно вразило й те, 
що була організована розвозка 
під двори. Окрема подяка Кернел 
за підтримку соціальної сфери та 
благоустрою села. У поточному 
році аграрії фінансували облату-
вання обідньої зали, допомагали 
в упорядкуванні доріг. Хочу всіх 
привітати з прийдешніми святами, 
побажати подальших успіхів та ще 
результативнішої співпраці».

Любов Сунько, пайовик підприємства 
«Хлібороб» (Кернел), жителька с. Троянка

«Для мене алгоритм співпраці, який запропонував Кернел, є найоптимальнішим. У ра-

хунок паю отримувала кошти, і показовим є те, що Компанія виплатила їх оперативно. 

Я написала заяву, і через деякий час мені передзвонили з поштового віділення, повідо-

мивши, що можна одержати готівку — жодної зайвої тяганини, черг, трати часу. Одним 

словом, молодці!»
Світлана Бозко, пайовик підприємства «Вісла» (Кернел), жителька с. Новоселівка

«За багато років співпраці з підприємством «Хлібороб» (Кернел) ми завжди відчували, що доручили свої паї відповідальному та надійному орендарю. Жодного разу не затри-мувався  розрахунок — чи то кошти, чи продукція. Якість зерна пшениці, кукурудзи, со-няшника — відмінна. А цукор взагалі отримали навесні, задовго до сезону консервації. Інакше кажучи, нас як орендодавців орендар не обділяє практично ні в чому. Єдине про-блемне питання, яке з’явилося цьогоріч, — це оранка городів, проте й тут ми дійшли згоди. Та й тільки випаде перший сніг, дороги одразу розчищені, ще навіть у районі не встигли спорядити бригаду на боротьбу з заметами, а у Журавлинці техніка «Хлібороб» (Кернел) уже попрацювала. Дякуємо Компанії за розуміння!»
Ольга Загородна, пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел), жителька с. Журавлинка

«Орендну плату за 2018 рік я отримувала коштами, бо саме такий вид розрахунку є для мене 

найбільш прийнятним. Кошти було перераховано на поштове відділення, що доволі зручно. 

Адже для того, щоб поїхати в контору підприємства за розрахунком, потрібно найняти маши-

ну, а це щонайменше витрати у 200 грн. А так все вирішується за місцем проживання. Крім 

того, я продовжила термін оренди з Компанією ще на 10 років, бо вважаю Кернел стабільним 

орендарем. Отримувала й авансову ОП на оперативне втручання. А ще від себе та від одно-

сельців дякую  Кернел за підтримку школи (мова про харчування учнів), за кошти для облаго-

родження сільського ставка».
Тетяна Галуза, пайовик підприємства «Агро Інвест Україна» (Кернел), жителька с. Бушинка

«Завдяки Кернел у нашому селі за останній рік сталися позитивні зміни. Зокрема, упорядковано чимало об’єктів: встановлено огорожу в центрі, навколо кладовища та пам’ятника воїнам Другої світової, з’яви-лася зупинка автобусного транспорту, одержав допомогу фельдшерсько-акушерський пункт. Вважаю, що для орендаря великий плюс — не лише виконувати умови договорів з пайовиками, а й підтримувати село. Що ж до виплати ОП у грошовому еквіваленті, то особисто я, як і мої односельці, задоволені тим, що готівку видають протягом двох тижнів після написання заяви. Гроші за оренду, як і кошти на ком-пенсацію оранки листоноша приносить додому. Стосовно продукції в рахунок орендної плати, що для жителів села не менш важливо, з цим є деякі затримки. Ми розуміємо, що це пов’язано з технічними моментами, бо орендар має чимало сіл та пайовиків, тому не завжди може встигнути всюди та опе-ративно. Проте в будь-якому разі всі орендодавці одержують повноцінний розрахунок від Кернел за користування наділами. І це добре!»
Катерина Кальмуцька, пайовик підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел), жителька с. Юшківці

«Цьогоріч плату за паї, які ми здаємо 

в оренду Кернел, як завжди, видали 

вчасно та у зручній формі. Для на-

шої родини найвигіднішим варіантом 

було взяти зерно пшениці та кукуру-

дзи, оскільки ми утримуємо значне 

господарство. Пшеницю одержали 

ще влітку, одразу після збору уро-

жаю, кукурудзу привезли на мину-

лому тижні. Ті жителі, які отримували 

в рахунок ОП кошти, також залиши-

лися задоволені, адже розрахунок 

надходив оперативно. Вдячні ще й за 

те, що збіжжя розвозили до дворів, а 

різноробочі допомагали у його роз-

вантаженні. Дякуємо підприємству 

«Хлібороб» (Кернел) за відповідаль-

ний підхід. Впевнені, що в майбут-

ньому умови співпраці з Компанією 

стануть ще вигіднішими».
Надія Постовик, пайовик підприємства 

«Хлібороб» (Кернел), жителька 

с. Жеребкове

Фасування 

в мішки та видача ОП 

пайовикам підприємства 

«Хлібороб» (Кернел) — 

жителям сіл Голованівського 

району Кіровоградщини та 

Бершадського району 

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Андрій Валерійович КімнатнийАндрій Валерійович Кімнатний    
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на 

підприємстві «Хлібороб» (Кернел)підприємстві «Хлібороб» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2016 року з 2016 року

«Мене завжди приваблювала можливість роботи на великогабаритній сіль-
ськогосподарській техніці. Мабуть, саме тому, отримавши спеціальність, 
пов’язану з ремонтом  автотранспорту, я не полишив шукати шляхи праце-
влаштування саме в аграрній сфері. Бо, як то кажуть, хто шукає, той знахо-
дить. Ось уже понад десятиріччя працюю механізатором. На підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) потрапив два роки тому. Знайомі порадили Кернел як 

надійного роботодавця, я відгукнувся на відкриту на той час вакансію й розпочав свій професійний шлях. 
Уже працюючи, переконався, що робота в Компанії — це дійсно стабільність та перспектива. Тут створені 
достойні умови для спеціалістів, видається спецодяг, забезпечується харчування, ми маємо повний пакет 
соціальних гарантій та гідну заробітну плату. Цьогоріч під час с/г сезону я здебільшого працював на оприску-
вачі, вносив ЗЗР на полях Голованівського району. Вважаю, щоб стати успішним в обраній справі, потрібно 
передусім розуміти, що й для кого ти робиш, вникати у деталі, бути відкритим для отримання нових знань та 
досвіду. А ще я вірю в долю. І якщо мені судилося бути трактористом сільськогосподарського виробництва, 
я ним став. Тепер головне — йти вперед, не зупинятися у професійному та особистісному розвитку, досягати 
нових вершин. Чого й бажаю собі та своїм колегам».

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і експортер соняшнико-
вої олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорно-
морського басейну на світові ринки. Компанія щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років 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 най-
кращих роботодавців. У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою Компанією 
АПК відповідно до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірландській 
фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає близько 8% світо-
вого виробництва соняшникової олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», 
«Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає до 
більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, 
Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насін-
ня соняшника на рік, що дозволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та 
близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту. Iз 2010 року Кернел активно розви-
ває аграрний напрямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія по-
стачає на міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, 
сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, 
а також вирощуючи власну на 550 тис. га землі. Поруч із виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне завдання — фiнансово-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 Всеу-
країнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Черкаській області Компанія об-
робляє землі в Катеринопільському, Тальнівському, Уманському, Маньківському, 
Монастирищенському районах та представлена підприємством «Чорна Кам’янка». 
На Кіровоградщині, Вінниччині та Одещині Кернел орендує землі в Голованівсько-
му, Новоархангельському, Оратівському, Шаргородському, Ананьївському, Ми-
колаївському, Тиврівському, Бершадському районах (підприємства «Хлібороб», 
«АФ Відродження», «Агро Інвест Україна»). У Миколаївській області Компанія пред-
ставлена підприємствами «Вісла», «Злагода», «Україна», що проводять свою діяль-
ність на землях Арбузинського та Врадіївського районів. На вказані підопічні тери-
торії поширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

ДОВIДКА

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Агро Інвест Україна» (Кернел)

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

с. Юшківці, Оратівський р-н, Вінницька обл.)
 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення.
 Досвід роботи від 2 років.
 Відповідальність та порядність.

ІНЖЕНЕР
(с. Юшківці, Оратівський р-н, Вінницька обл.)

 Вища інженерно-технічна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення водія та досвід водіння від 

3 років.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Профільна освіта.
 Наявність посвідчення водія.
 Досвід роботи від 2 років, відповідальність.

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

СТОВ АФ «Україна» (Кернел)

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

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

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

ТОВ АФ «Вісла» (Кернел)

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

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

ЕНЕРГЕТИК
(с. Новоселівка, Арбузинський р-н, 

Миколаївська обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Відповідальність та порядність.

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

ТОВ АФ «Хлібороб» (Кернел)

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

 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи з програмою 1С 8.
 Відповідальність та порядність.

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

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ДНI СЕЛА РАЗОМ З КЕРНЕЛ
У листопаді громади Вікторівки та Романівки, що на Черкащині, відзначали Дні села. Традиційно в 

організації свят жителям допомагали підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 

Саме аграрії підсобили у придбанні подарункових наборів ювілярам, ветеранам праці, місцевим 

мешканцям похилого віку. Селяни щиро вдячні та задоволені таким жестом уваги.

Цьогоріч у мене не було 
можливості потрапити на 

святкування Дня села. Проте 
аграрії Кернел не залишили 
мене як ювіляра (я відзначила 
50-річчя) без подарунка. Після 
урочистостей вони завітали до 
мене з приємним гостинцем —
добротним банним рушником. 
Дякую Компанії за турбо-
ту про пайовиків.

З повагою, Світлана Цимбал, 

пайовик підприємства 

«Чорна Кам’янка» (Кернел), жителька 

с. Вікторівка (Маньківський р-н, 

Черкаська обл.)

Концертна програма, 
приурочена до Дня села, 

проходила у нас у актовій залі 
місцевої школи. На заході 
були присутні почесні гості та 
жителі села. Виступи артис-
тiв, слова вітань та подяки на 
адресу тих, хто зробив свій 
внесок у розвиток Романівки, 
не залишили байдужими, ма-
буть, жодного учасника дій-
ства. Як і подарунки, які були 
вручені нам від підприємства 
«Чорна Кам’янка» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Я, 
наприклад, отримала гарний 
набір постільної білизни. Та-
кий подарунок стане у при-
годі кожній господині. Дякую 
Компанії за те, що є добро-
совісним та дбайливим 
орендарем.

З повагою, Надія Мороз, 

пайовик підприємства 

«Чорна Кам’янка» (Кернел), 

жителька с. Романівка (Тальнівсь-

кий р-н, Черкаська обл.)

Відзначення Відзначення 

Дня села у Дня села у 

Вікторівці та Вікторівці та 

Романівці Романівці 

(Черкаська обл.). (Черкаська обл.). 

Завдяки фінансовій Завдяки фінансовій 

підтримці Кернел підтримці Кернел 

у рамках свята у рамках свята 

почесні мешканці почесні мешканці 

вказаних населених вказаних населених 

пунктів отримали пунктів отримали 

подарункові подарункові 
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ДОБРІ СПРАВИ ДЛЯ СЕЛА   З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ 

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОМФОРТНОГО ПРОЇЗДУ 
ДО МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ

Від себе особисто та від громади села Кальниболота дякую 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за оплату рейсу авто-

буса за маршрутом Кальниболота — Торговиця. Справа в тому, що 
раніше громадський транспорт цією дорогою не їздив. Проте для 
місцевих мешканців маршрут був надзвичайно актуальним, бо саме 
в Торговиці діє районна лікарня, де обслуговується населення нашо-
го села. Наразі доїхати до медичного закладу стало значно простіше, 
адже транспорт двічі на тиждень довозить всіх бажаючих до вказаної 
установи й у визначений час забирає назад. Завдяки такій ініціативі 
ми позбулися багатьох проблем. Додам, що Кернел, який порівняно 
недавно розпочав орендувати наші землі, зарекомендував себе до-
стойно й у інших питаннях. Компанія надавала значну фінансову під-
тримку школі й амбулаторії. Та й за паї маємо вчасний розрахунок. 
Дякуємо Кернел за партнерство! Щедрих врожаїв Вам, а нам 
усім — мирного неба.

З повагою, Юлія Скалівська, пайовик підприємства ТОВ АФ «Кочубій» (Кернел), жи-

телька с. Кальниболота (Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.)

НОВI ПЕРЕМОГИ ЗАВДЯКИ КЕРНЕЛ!
У листопаді завдяки фінансовій підтримці підприємства «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які за останній рік 

стали головними спонсорами та меценатами боксерської команди 
Маньківської ДЮСШ, ми відвідали два чемпіонати. Зокрема, вихован-
ці секції побували на всеукраїнському турнірі з боксу в м. Миколаєві. 
Учасниками цих змагань були спортсмени з 15 областей України та 
з сусідньої Молдови. Ми привезли звідти три срібних нагороди й три 
бронзові. Також 22-25 листопада ми здійснили поїздку на чемпіонат 
у Славутичі, що на Київщині. І тут отримали золото та бронзу. Маємо 
чимало планів та перспектив на майбутнє. Головне — ми заручилися 
підтримкою соціально 
відповідального бізне-
су — компанії Кернел, 
завдяки чому маємо 
можливість здобувати 
нові перемоги. Дякуємо 
аграріям за те, що пле-
кають боксерську 
еліту країни.
З повагою, Іван Бабой, тренер 

секції боксу Маньківської 

ДЮСШ (Черкаська обл.)

Громада с. Кальниболота (Новоархангельський р-н,Громада с. Кальниболота (Новоархангельський р-н,

 Кіровоградська обл.) вдячна компанії Кернел  Кіровоградська обл.) вдячна компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» за оплату проїзду рейсового автобуса та БФ «Разом з Кернел» за оплату проїзду рейсового автобуса 

до с. Торговиця (Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.)до с. Торговиця (Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.)

Вихованці секції боксу Маньківської ДЮСШ Вихованці секції боксу Маньківської ДЮСШ 

(Черкаська обл.) вдячні компанії Кернел за систематичну (Черкаська обл.) вдячні компанії Кернел за систематичну 

підтримку та допомогупідтримку та допомогу

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. Саме в цьому культурним 

установам підопічних сіл допомагають агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». 

Докладніше про чергові проекти, зокрема про реконструкцію адмінбудівлі під клуб у с. Рахни-Польові 

(Тиврівський р-н, Вінницька обл.), а також про встановлення металопластикових вікон та дверей у 

Будинку культури с. Радчиха (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) — у коментарях. Бюджет витрат 

Кернел на вищевказані проекти склав майже 120 тис. грн.

НА ПIДТРИМКУ ОСЕРЕДКIВ КУЛЬТУРИ

«У 2014 році було прийнято рішення розпочати 
реконструкцію колишньої адмінбудівлі села під 
осередок культури. Оскільки приміщенню, де 
діє заклад нині, понад 100 років і воно, зрозу-
міло, непридатне для якісного функціонування. 
Кошти на реалізацію проекту залучали з сіль-
ського бюджету, від спонсорів та благодійників. 
А ще — через обласний конкурс проектів роз-
витку громад. Як то кажуть, з миру по нитці. За 
роки зроблено чимало. Повністю замінено дах, 
вікна, двері, проведено внутрішні роботи. Що 
стосується внеску «Агро Інвест Україна» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел», то вони також 
не залишилися осторонь. За кошти від агра-
ріїв у приміщенні замінено електропроводку, 
встановлено світильники, міжкімнатні двері, 
частково проведено внутрішні ремонти. Наразі 
залишилось придбати необхідні меблі та об-
ладнання, а також оформити сцену — і можна 
вводити новий клуб в експлуатацію. Хочу подя-
кувати всім за участь у проекті. Щодо Кернел, 
то окрему подяку висловлюю аграріям ще й за 
придбання меблів у шкільний харчоблок, за по-
дарунки учням до Нового року, за привітання 
жителів з Днем Перемоги».

З повагою, Віктор Шведюк, голова Рахно-Полівської 
сільради (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«Громада нашого села та колектив місцевого Будинку 

культури дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

за допомогу у встановленні металопластикових вікон та 

металевих дверей пожежного виходу у приміщенні закла-

ду. Зокрема, нові сучасні конструкції з’явилися в актовій 

залі, коридорі та бібліотечній кімнаті. Відтепер тут стало 

затишніше, а вечори та свята проводитимуться у ще більш 

теплій у прямому та переносному сенсі атмосфері».

З повагою, Віталій Приємський, житель с. Радчиха (Катеринопільсь-

кий р-н, Черкаська обл.)

ДОПОМОГА В УПОРЯДКУВАННI ПАНСЬКОГО СТАВУ
Уже кілька років поспіль громада с. Бушинка, що у Тиврівському районі Вінниччини, реалізовує важливий 

проект з облаштування сільського ставу та створення тут зони літнього відпочинку. Цьогоріч фінансовий 

внесок (у розмірі 50 тис. грн) у цю добру справу зробили підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел».

коштам була виготовлено проектно-
кошторисну документацію та розпо-
чато проект.

— Крім того, левову частину ко-
штів залучено з сільського бюджету, 
і наразі загальна вартість проекту 
становить 240 тис. грн, — додає 
Наталія Іванівна. — Відгукнулися на 
наше звернення стосовно підтрим-
ки й аграрії Кернел.

Зараз у рамках реалізації про-
екту очищено від очерету та заму-
лення третю частину водойми, яка 
займає близько 1 га території. У 
планах на наступний рік — заверши-
ти розпочате, звісно, не без допо-
моги кернелівців.

— Ми сподіємося, що у 2019 ро-
ці нарешті створимо на базі ставу 
справжній оазис для відпочинку, —
резюмує Наталія Шеремет. — Від 
себе особисто та від місцевих жи-
телів дякую всім, хто допомагав та 
планує допомагати нам у цій справі, 
зокрема й аграріям компанії Кер-
нел.

–Наш ставок має власну 
історію, зокрема що 
стосується його назви —

Панський, — розповідає Наталія 
Шеремет, очільниця села. — По-
дейкують, що колись місцевий пан 
полюбляв тут відпочивати. Для його 
комфорту на берегах були висаджені 
запашні липи. Та й старші мешканці 

ще пам’ятають той час, коли водо-
йма жила, а в літній період тут про-
водили дозвілля цілими родинами. 
Тому в нас і виникла ідея відродити 
це історичне місце.

Першим етапом стала участь у 
обласному екологічному конкурсі, 
де громада Бушинки виграла гранд 
у розмірі 70 тис. грн. Завдяки цим 

Завдяки фінансуванню від компанії Кернел Завдяки фінансуванню від компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» у Будинку культури с. Радчиха та БФ «Разом з Кернел» у Будинку культури с. Радчиха 

(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) з’явилися (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) з’явилися 

металопластикові вікна та сучасні дверіметалопластикові вікна та сучасні двері

Підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» взяли фінансову участь у проекті Підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» взяли фінансову участь у проекті 

з реконструкції адмінприміщення під клуб у селі Рахни-Польові (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)з реконструкції адмінприміщення під клуб у селі Рахни-Польові (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Роботи з благоустрою Панського ставка Роботи з благоустрою Панського ставка 

с. Бушинка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)с. Бушинка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

вітає іменинників зими — жителів сіл 
Голованівського та Новоархангельського 

районів Кіровоградщини, а також Ананьївського 
району Одещини:

•2 грудня — ТЕТЯНУ ІСИДОРІВНУ БІЛОУС 
із с. Ананьїв Перший;
•6 грудня — АНТОНІНУ ВОЛОДИМИРІВНУ 
КАНІБОЛОЦЬКУ з с. Троянка;
•10 грудня — АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 
КАПЕЛЮШНОГО з с. Грузьке;
•14 грудня — МИКОЛУ ДМИТРОВИЧА 
КУПЛІВАНЧУКА з с. Журавлинка;
•14 грудня — АНАСТАСІЮ ВАСИЛІВНУ РОКОЧУК 
із с. Крутеньке;
•16 грудня — ВАРВАРУ ПИЛИПІВНУ МОГИЛКО 
з с. Перегонівка;
•18 грудня — ВІРУ ВАСИЛІВНУ НАСТАСЮК 
із с. Ананьїв Перший;
•18 грудня — ГАЛИНУ ПАВЛІВНУ ЛОТОЦЬКУ 
з с. Кальниболота;
•19 грудня — МИКОЛУ ВАЛЕРІЙОВИЧА 
МАЛАХОВА з с. Кальниболота;
•20 грудня — МАРІЮ МАРТИНІВНУ ЗАНЦІРУ 
із с. Кальниболота;
•21 грудня — ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА ЧЕШУРІНА 
з с. Байтали;
•22 грудня — ВАЛЕНТИНУ АФАНАСІЇВНУ 
КОРЧМЕНЮК із с. Перегонівка;
•24 грудня — АЛЛУ ДМИТРІВНУ МАРТИНЕНКО 
з с. Наливайка;
•26 грудня — ЛЮБОВ ФРОЛІВНУ ШЕВЧУК 
із с. Перегонівка;
•27 грудня — ТЕТЯНУ КОРНІЇВНУ САЄВУ 
з с. Журавлинка;
•1 січня — НАДІЮ СЕМЕНІВНУ ЄГОРОВУ 
з с. Грузьке;
•1 січня — ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА КОВЕРКА 
з с. Молдовка;
•1 січня — ПЕТРА МОЙСЕЙОВИЧА БОЙКА 
з с. Крутеньке;
•2 січня — ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА ГАЙДАЯ 
з с. Клинове;
•8 січня — ВІРУ МИКОЛАЇВНУ КОРЧЕВНУ 
з с. Грузьке.

 
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.

Колектив підприємства «Агро Інвест Україна» 
(Кернел) вітає іменинників зими — жителів сіл 

Тиврівського району Вінниччини:

•11 грудня — АЛЛУ ГРИГОРІВНУ РОМАЩЕНКО
з с. Бушинка;
•19 грудня — ОЛЕНУ ЛЕОНІДІВНУ САХАРОВУ 
з с. Довгополівка;
•20 грудня — ГАЛИНУ СЕРГІЇВНУ КОВАЛЬ 
із с. Бушинка;
•20 грудня — МИКОЛУ ВАСИЛЬОВИЧА КОРПАЛА 
з с. Рахни-Польові;
•21 грудня — ЛЮДМИЛУ ВОЛОДИМИРІВНУ 
МИСЛІЦЬКУ з с. Никифорівці;
•22 грудня — ОЛЕКСАНДРА ДМИТРОВИЧА 
МАЛІЦЬКОГО з с. Сліди;
•1 січня — ЛЮДМИЛУ МИКОЛАЇВНУ ГРІЩЕНКО 
з с. Никифорівці;
•1 січня — СЕРГІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА ГОГОЛЯ 
з с. Довгополівка;
•1 січня — ГНАТА СЕРГІЙОВИЧА САВРАСОВА 
з с. Бушинка;
•1 січня — АНТОНІНУ ПЕТРІВНУ РІБЧАК 
із с. Стрільчинці;
•1 січня — ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА ПОПОВА 
з с. Мала Вулига;
•1 січня — ЛЕОНІДА СТЕПАНОВИЧА КОРЖАНА 
з с. Бушинка;
•2 січня — МИХАЙЛА АНДРІЙОВИЧА ЮРКІВА 
з с. Велика Вулига;
•2 січня — МАРІЮ ФЕДОРІВНУ ПОЛІЩУК 
із с. Довгополівка;
•2 січня — ЛАРИСУ МИХАЙЛІВНУ ЮРКОВУ 
із с. Велика Вулига;
•3 січня — ГАЛИНУ ІГНАТІВНУ СТАЛЬЧЕНКО 
з с. Довгополівка;
•4 січня — ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА 
ПРОКОПЕНКА з с. Рахни-Польові;
•5 січня — МИХАЙЛА ЯКОВИЧА КОГУТА 
з с. Рахни-Польові;
•5 січня — МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА 
ШВИДЮКА з с. Мала Вулига;
•6 січня — МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ЦЮПІЯ 
з с. Велика Вулига;
•12 січня — НАДІЮ ІВАНІВНУ БУДНІК 
із с. Бушинка.

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.
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Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 
вітає іменинників зими — жителів сіл 

Вінниччини:

•13 грудня — ГАННУ ІВАНІВНУ ЯНІШЕВСЬКУ 
з с. Мала Киріївка;
•14 грудня — АНДРІЯ АФАНАСІЙОВИЧА 
БІЛОДІДА з с. Мала Киріївка;
•17 грудня — ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ КУБКО 
з с. Мала Киріївка;
•21  грудня — АРТЕМА ІВАНОВИЧА 
КОНЦЕБОВСЬКОГО з с. Осіївка;
•22 грудня — ГАННУ ІСАКІВНУ ПАЛАМАРЧУК 
із с. Мала Киріївка;
•24 грудня — ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
ВАСИЛЬКІВСЬКОГО із с. Осіївка;
•28 грудня — СВІТЛАНУ АНАТОЛІЇВНУ 
ПЕРЕСАДЮК із с. Флорине;
•1 січня — НІНУ ФЕДОРІВНУ ДАБІЖУ 
з с. Осіївка;
•1 січня — ВАЛЕРІЯ ПАВЛОВИЧА ВУСИКА 
з м. Вінниця;
•1 січня — ЛІДІЮ КОСТЯНТИНІВНУ ВУСИК 
з м. Гайворон;
•1 січня — СВІТЛАНУ МИКОЛАЇВНУ БАЙДУ 
з м. Гайворон;
•3 січня — МИКОЛУ СТАНІСЛАВОВИЧА 
ПЛАХОТНЮКА з с. Осіївка;
•9 січня — КАТЕРИНУ ФЕДОРІВНУ РЕДЬКО 
з с. Осіївка;
•9 січня — ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА МАНЗІЯ 
з с. Осіївка;
•10 січня — НІНУ КИРИЛІВНУ 
КОНЦЕБОВСЬКУ з с. Осіївка;
•10 січня — ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА 
ЗАЙВОГО з с. Джулинка.

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.

Колективи підприємств «Вісла» (Кернел) 
та «Злагода» (Кернел) вітають іменинників 

зими — жителів сіл Арбузинського та 
Доманівського районів Миколаївщини:

•1 грудня — ІННУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 
ЧАБАНОВУ з с. Воля;
•3 грудня — СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ЯКОВЕНКА 
з с. Новоселівка;
•6 грудня — ЛЮДМИЛУ ОЛЕКСІЇВНУ 
ГОЛОВАЩЕНКО з с. Новоселівка;
•8 грудня — РАЇСУ ЛУК’ЯНІВНУ ПАШИНОВУ 
з с. Мар’янівка;
•12 грудня — СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА 
ГРИГОРЕНКА з с. Мар’янівка;
•12 грудня — ТЕТЯНУ СТАНІСЛАВІВНУ 
ШАПОВАЛОВУ з с. Агрономія;
•15 грудня — ЛІДІЮ ТИМОФІЇВНУ САЛАГОР 
із с. Воля;
•16 грудня — МАРІЮ ІВАНІВНУ МАЦЕЛЮХ 
із с. Суха Балка;
•17 грудня — ПЕТРА СЕМЕНОВИЧА ЮРЧЕНКА 
з с. Мар’янівка;
•17 грудня — ГАЛИНУ ОЛЕКСІЇВНУ ЮРЧЕНКО 
з с. Мар’янівка;
•21 грудня — СВІТЛАНУ ВОЛОДИМИРІВНУ 
ІРЗУ з с. Агрономія;
•23 грудня — ГАЛИНУ АНАТОЛІЇВНУ 
ФЕДОРОВУ з с. Мар’янівка;
•25 грудня — ВАСИЛИНУ ФЕДОРІВНУ ОЛАР 
із с. Новоселівка;
•29 грудня — АНЕЛІЮ ЗИГМУНДІВНУ 
БОВКУН із с. Суха Балка;
•30 грудня — НІНУ ЙОСИПІВНУ ГОРНОСТАЙ 
із с. Суха Балка.

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

Многая літа знов і знов!

Колектив підприємства «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) вітає ювілярів грудня — жителів 
с. Чорна Кам’янка, що у Маньківському 

районі Черкащини:
•12 грудня — ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ СОВЙОВА;
•17 грудня — ВАЛЕНТИНУ ПАВЛІВНУ ПОЛІЩУК;
•24 грудня — ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ЧЕРНЕГУ;
•30 грудня — СВІТЛАНУ ВАЛЕНТИНІВНУ 
БУЗІВСЬКУ.

На честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 
вітає іменинників зими — жителів сіл 

Катеринопільського району Черкащини:

•12 грудня — МИКОЛУ ВОЛОДИМИРОВИЧА 
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО з с. Ярошівка;
•14 грудня — МИКОЛУ ПАВЛОВИЧА 
НІКОВСЬКОГО з с. Мокра Калигірка;
•20 грудня — АНДРІЯ АНДРІЙОВИЧА ПАЛІЄНКА 
з с. Мокра Калигірка;
•21 грудня — ЛЮДМИЛУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 
ЧОПОВЕНКО з с. Мокра Калигірка;
•1 січня — МИКОЛУ МИКИТОВИЧА ЛЕСКОВЦЯ 
з с. Ярошівка;
•1 січня — ПАВЛІНУ СТЕПАНІВНУ ХОЛОД 
із с. Радчиха;
•1 січня — ГАННУ МИКОЛАЇВНУ РАДЗИВІЛО 
з с. Радчиха;
•2 січня — ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА КОЛІСНИКА 
з с. Лисича Балка;
•4 січня — МЕЛАНІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ 
ОЛЕКСІЄНКО з с. Мокра Калигірка;
•5 січня — ЄВГЕНІЮ ІВАНІВНУ АРХИПЕНКО 
з с. Лисича Балка;
•5 січня — НІНУ ФЕДОТІВНУ ГРИНІВЕЦЬКУ 
з с. Петраківка;
•8 січня — ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ТУРКОТА 
з с. Мокра Калигірка;
•9 січня — ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА РАДЬКА 
з с. Мокра Калигірка.

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 «Хлібороб» (Кернел) 
вітає іменинників листопада — жителів села 

Осіївка, що в Бершадському районі Вінниччини:
•12 листопада — МИКОЛУ ВОЛОДИМИРОВИЧА 
ПАЛЯНИГУ;
•19 листопада — ЛІДІЮ ПЕТРІВНУ КОНОНЕНКО;
•20 листопада — НІНУ СЕМЕНІВНУ БЕЗЗУБЕНКО;
•29 листопада — НІНУ ГНАТІВНУ ЗАДОРОЖНУ.

Хай доля пошле Вам довгого віку,
Радості, щастя, достатку без ліку.
Міцного здоров’я з роси та води,

Бадьорість і настрій хай будуть завжди!

Колектив підприємства «Україна» (Кернел) вітає 

іменинників зими — жителів сіл Врадіївського 

району Миколаївщини:

•11 грудня — ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧА 

СКРИЛЬНІКОВА з смт Врадіївка;

•14 грудня — ГАЛИНУ ІВАНІВНУ ШЕНДЕРУК 

із смт Врадіївка;

•15 грудня — КАТЕРИНУ ВАСИЛІВНУ АВОРНІК 

із смт Врадіївка;

•16 грудня — ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА РОЖУКА 

з смт Врадіївка;

•18 грудня — СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 

КІТОРАГУ з смт Врадіївка;

•21 грудня — МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА 

КЛЕЙМЬОНОВА з смт Врадіївка;

•22 грудня — ГАЛИНУ МИКОЛАЇВНУ 

ЧЕРНЯВСЬКУ з смт Врадіївка;

•28 грудня — ВАЛЕНТИНУ ПАВЛІВНУ 

ЧЕРНОУЦЬКУ з смт Врадіївка;

•28 грудня — ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

ПЕЧЕРИЦЮ з смт Врадіївка;

•30 грудня — ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛІВНУ 

АБРАМОВИЧ із смт Врадіївка;

•31 грудня — ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНІВНУ 

ОНУФРІЄНКО з смт Врадіївка;

•1 січня — ВІРУ ВАСИЛІВНУ РОМАНІШИНУ 

з смт Врадіївка;

•1 січня — ТАМАРУ ПАНТЕЛЕЇВНУ УССУЛ 

із смт Врадіївка;

•1 січня — ГАЛИНУ ГРИГОРІВНУ ХАПКО 

з смт Врадіївка;

•1 січня — ГАННУ ГРИГОРІВНУ ЧЕРНОГОРОВУ 

з смт Врадіївка;

•4 січня — НАДІЮ ПАВЛІВНУ ХЛІБАНОВСЬКУ 

з смт Врадіївка.

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!


