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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.

№ 39 (61)
18 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

ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО
ВИПЛАТА ПАЙОВИКАМ КЕРНЕЛ 

ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ коштами 
на Чернігівщині, Сумщині та 

Полтавщині вже склала понад 
374 млн грн. У натуральному 

виглядi (продукцiєю) розрахунок 
проведено на суму 14,5 млн грн. 

Видача ОП авансом становить 
майже 16 млн грн.

 Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили сотні тисяч гривень на 

покращення стану дорожнього покриття в селах Мала Кошелівка (Ніжинський рн, Чернігівсь-

ка обл.), Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.) та Поляне (Тростянецький р-н, Сумська обл.).

 Кернел спрямував кошти на спорудження системи вуличного освітлення по центральній вулиці 

с. Стецьківка (Сумський р-н, Сумська обл.), яка одночасно є трасою міжнародного значення. На 

проміжку дороги завдовжки 500 м з’явилися нові опори та комунікації.

 У селах Писарівка (Сумський р-н, Сумська обл.) та Каплинці (Пирятинський р-н, Полтавська обл.) 

за фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» вирішено проблеми 

водопостачання. Завдяки проекту десятки домогосподарств вказаних населених пунктів матимуть 

якісне водопостачання.С
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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.

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

направили КОШТИ НА 

ПРИДБАННЯ 54 ЛІХТАРІВ ДЛЯ 

С. ХОРОШЕ ОЗЕРО 
(Борзнянський р-н, Чернігівсь-

ка обл.). Тож одним із 
найважливіших проектів року, 

який було реалізовано разом з 
Компанією, стало освітлення вулиць.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ

стор.
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ШАНОВНІ
ОРЕНДОДАВЦІ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ 
КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ —

ЖИТЕЛІ СІЛ 
ЧЕРНІГІВЩИНИ, 

ПОЛТАВЩИНИ 
ТА СУМЩИНИ!

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

ПОНАД 4 МЛН ТОНН ЗЕРНОВИХ ЗIБРАЛИ 
СIЛЬГОСПВИРОБНИКИ ЧЕРНIГIВЩИНИ

Показники збиральної кампанії із зернових і зернобобових 

культур на 904 тонни перевищують минулорічні. Намолочено 

4,333 млн тонн зерна. Рівень врожайності перевищує 

66 центнерів з гектара (+ 9,6 центнера з гектара 

проти минулого року).

Загалом обмолочено 654 тисячі гектарів, або 92% від заплановано-
го. Це на 49 тисяч гектарів більше, ніж на відповідну дату торік.

Найбільший вал зерна мають сільськогосподарські підприємства 
Бобровицького — 476 тисяч тонн, Ічнянського — 429 тисяч тонн, При-
луцького — 424 тисячі тонн, Бахмацького — 321 тисяча тонн, Борзнян-
ського — 241 тисяча тонн, Козелецького — 222 тисячі тонн, Ніжинсько-
го — 211 тисяч тонн, Носівського, Срібнянського та Чернігівського ра-
йонів — по 208 тисяч тонн. Зазначені 10 районів разом намолотили 
майже 3 млн тонн зерна — 71% обласного показника.

Найкращі якісні показники — у господарств Срібнянського, Вар-
винського та Ічнянського районів, де середня врожайність переви-
щує 90 центнерів з гектара. Дещо менша вона в Бобровицькому — 
86,3 центнера з гектара, Талалаївському — 87,4 центнера з гектара та 
Прилуцькому районах — 83,8 центнера з гектара.

Аграрії продовжують збирати кукурудзу на зерно. Наразі обмоло-
чено понад 350 тисяч гектарів, або 86% цієї культури (+ 56 тисяч гекта-
рів), з яких зібрано 3,245 млн тонн (+ 1,045 млн тонн). Середня врожай-
ність — понад 92 центнери з гектара (+ 17,8 центнера з гектара). Най-
краще кукурудза вродила на Срібнянщині, де середня врожайність 
становить близько 120 центнерів з гектара. На Варвинщині — майже 
116 центнерів з гектара, на Талалаївщині — 110 ц/га, на Прилуччині 
та Ічнянщині — 105 ц/га, на Бахмаччині, Ріпкинщині та Чернігівщи-
ні — близько 100 ц/га.

За інформацією Департаменту агропромислового розвитку, еко-
логії та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

У СУМСЬКIЙ ОБЛАСТI ПОСТАВЛЕНО 
РЕКОРД УРОЖАЮ ЗЕРНА

Аграрії Сумщини 

намолотили понад 

4 млн тонн зерна, 

що є рекордом для 

області.

Станом на пер-
ші числа грудня зерно-
ві обмолочено на площі 
601,3 тис. га, повідомляє 
Сумська облдержадміні-
страція. Середня врожай-
ність зернових — 66,6 ц/га, 
що на 7,2 ц/га більше, ніж у 
відповідний період минуло-

го року. Вже завершили збирання зерна господарства Конотопського, 
Недригайлівського, Охтирського та Тростянецького районів.

Нагадаємо, українські аграрії цьогоріч взяли чергову висоту щодо 
врожаю зернових. Згідно з даними Міністерства агрополітики та про-
довольства, станом на 19 листопада прибрано вже 96% площ зернових 
і зернобобових (з 14,3 млн га) і намолочено 66,4 млн тонн зерна при 
врожайності 46,5 ц/га (у 2017 році показник був на рівні 41,8 ц/га).

За словами заступника міністра агрополітики Максима Мартиню-
ка, з урахуванням сприятливих погодних умов для пізніх ярих культур, 
обережні прогнози щодо рекордного врожаю за всю історію незалеж-
ності України починають збуватися. «На даний момент, коли збирання 
зернових ще триває, маємо більш ніж 66 млн тонн, що вже перевищує 
попередній найвищий показник 2016 року», — зауважив він.

Історичний максимум досягнуто завдяки високому врожаю ку-
курудзи, який також матиме рекордні показники — близько 34,8 млн 
тонн. Сьогодні кукурудзу обмолочено на площі 4,1 млн га, або 90% від 
прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при врожайності 75,9 ц/га 
(у 2017-му показник становив 52,3 ц/га). Також, за даними Мінагропо-
літики, вперше будуть зафіксовані рекордні показники щодо валового 
збору і врожайності сої та соняшника. Зокрема, соняшник обмолочено 
на площі 6 млн га, або 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при врожай-
ності 22,8 ц/га (у 2017 році — 20,1 ц/га), соя зібрана на площі 1, 7 млн 
га, або 99% від прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при врожайності 
25,7 ц/га (в 2017-му — 19,2 ц/га).

ПОЛТАВЩИНА – У ЛIДЕРАХ ЗА ВАЛОВИМ 
ЗБОРОМ УРОЖАЮ

Станом початок грудня поточного року аграрії області зібрали по-
над 6 млн тонн зернових культур при середній урожайності 6,55 т/га. Як 
зазначають у Департаменті АПР Полтавської ОДА, область вийшла на 
1-ше місце по Україні у валовому зборі зернових культур. 
За даними карти «Урожай онлайн — 2018», станом на 30 листопа-

да у розрізі культур зібрано:

 соняшника — 937,4 тис. тонн;
 кукурудзи — 4 501 тис. тонн;
 сої — 411,2 тис. тонн;
 цукрового буряка — 1443,6 тис. тонн.

  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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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

  ІНІЦІАТИВА

НОВI ВIКНА ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ОСЕРЕДКУ КУЛЬТУРИ
Клуб у Зарудді (Роменський р-н, Сумська обл.) має доволі цікаву історію. Приміщення закладу було збудоване 

ще у 1905 році. Більше того, до 1960-х років у даній будівлі діяла церква. Тож зрозуміло, чому громада всіма силами намагається 

зберегти приміщення, яке можна вважати історичною цінністю для прийдешніх поколінь.

–Раніше за кошти сільського бюджету ми провели косметичний 
ремонт у приміщенні клубу, — розповідає Любов Ярошенко, 
сільський голова Заруддя. — Цьогоріч вирішили замінити тут, 

зокрема у актовій залі, віконні конструкції, які були встановлені десятки 
років тому. І у Кернел відгукнулися на нашу ініціативу та допомогли у цій 
справі.

Варто зауважити, що для громади села клуб залишився чи не єди-
ною, окрім ФАПу, установою, де вирує життя. Адже саме тут проводять-
ся свята, зустрічі, новорічні вогники. Тому потурбуватися про комфортні 
умови перебування у культурному осередку було справою дійсно необ-
хідною.

— Від себе особисто та від місцевої громади висловлюю Кернел 
щиру подяку за підтримку. Наразі вікна вже встановлено, — коментує 
наша співрозмовниця. — Додам, що в поточному році аграрії також на-
правляли кошти на придбання дизпального для розчистки доріг, пода-
рунків до Дня села, вітали першокласників із Днем знань. А ще наші дітки 
очікують традиційних новорічних солодощів від Компанії.

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на встановлення Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на встановлення 

вікон у актовій залі клубу с. Заруддя (Роменський р-н, Сумська обл.)вікон у актовій залі клубу с. Заруддя (Роменський р-н, Сумська обл.)

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 і дитячих садочках були створені 

належні умови для навчання та виховання. Нещодавно Компанія 

порадувала сільських учнів і педагогічні колективи Сумщини корисними 

та потрібними подарунками. Подробиці — у коментарях.

Микола Куштименко, 
голова Миколаївської сільради 
(Буринський р-н)

«Завдяки підтримці від підпри-
ємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» для організації 
якісного навчального процесу пер-
шокласників нашого НВК придбано 
сучасний ноутбук. До речі, раніше 
такого устаткування в користуванні 
не було. Тож ми вдячні Кернел за 
такий корисний презент. Окремо 
зауважу, що Компанія надає всебіч-
ну допомогу соціальній сфері села. 
У поточному році кошти від аграріїв 
спрямовувалися на оздоровлення 
учнів та проведення Дня села, ви-
ділявся транспорт для вивезення 
щебеню на підсипку доріг. Крім 
того, техніка Кернел працювала на 
розчистці снігових заметів. Споді-

ваємося, що в майбутньому наша 
співпраця з цим орендарем продо-
вжиться».

Олексій Дяченко, в. о. старости 
Хмелівського старостинського округу 
(Краснопільський р-н)

«З аграріями Кернел, які орен-
дують землі у наших селах, ми вже 
маємо певний досвід співпраці. Рані-
ше Компанія та БФ «Разом з Кернел» 
направляли кошти для придбан-
ня меблів у адмінприміщення села 
Хмелівка. Даний проект був над-
важливий, оскільки місцевий мебле-
вий фонд не оновлювався останні 
40 років. А нещодавно Компанія до-
помогла у придбанні бензопили для 
благоустрою та облаштування тери-
торій місцевого дитячого садочка, 
де виховується 15 діток. У найближ-
чих спільних планах — придбання 

комп’ютерного обладнання й ту-
ристичного спорядження для учнів 
школи».

Валентин Панов, директор НВК 
с. Люджа (Тростянецький р-н)

«Приміщенню нашого навчаль-
но-виховного комплексу вже більше 
п’ятдесяти років. Зрозуміло, що пе-
дагогічний колектив спільно з місце-
вою владою в міру можливості на-
магаються створювати у приміщенні 
закладу затишні умови, адже тут 
щодня здобуває знання 41 учень і 
13 вихованців дошкільного підроз-
ділу. Цьогоріч нам допомогли в цій 
справі аграрії Кернел. За кошти 
Компанії було придбано необхідну 
кількість лінолеуму для підлоги в 
коридорі будівлі, де навчаються ви-
хованці початкової школи й садочка. 
Облаштували близько 15 м підлоги. 

Нове покриття, переконаний, про-
служить нам ще не один рік».

Микола Гавенко, голова Мезенів-
ської сільради (Краснопільський р-н)

«Цей рік був для нашої громади 
доволі плідним на проекти, реалізо-
вані завдяки фінансуванню компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел». 
Левову частину соціальних коштів 
було використано саме на освітню 
сферу, на підготовку кабінету пер-
шокласників у рамках «Нової укра-
їнської школи». Тут було замінено 
двері, закуплено жалюзі, карнизи, 
світильники та сучасний ігровий мо-
дуль. Крім того, Компанії придбала 
два комплекти оргтехніки, один з 
яких переданий у школу, інший — у 
Будинок культури. Також аграрії під-
тримали проект реставрації системи 
вуличного освітлення, а ще — нада-
вали місцевим жителям матеріальну 
допомогу на лікування. Інакше ка-
жучи, у поточному році ми непогано 

попрацювали над благоустроєм, за 
що окрема подяка Кернел!»

Любов Зоріна, голова Печинської 
сільради (Тростянецький р-н) 

«Підбиваючи підсумки року, 
приємно говорити про плідну 
співпрацю з компанією Кернел та 
БФ «Разом з Кернел». Адже цьогоріч 
аграрії відгукнулися фактично на всі 
наші звернення. Значна увага при-
ділялася освіті. Зокрема, сільський 
навчальний заклад отримав понад 
100 тис. грн інвестицій від Компа-
нії — це допомога на облаштування 
кабінету першокласників у рамках 
«Нової української школи», літнє 
оздоровлення, заміна віконної кон-
струкції в харчоблоці, облаштування 
горища згідно з приписом пожеж-
ників. Аграрії надавали підтримку 
й Будинку культури, долучалися до 
розчистки доріг від снігу та багатьох 
інших господарчих питань. Ми вдяч-
ні за плідний рік разом з Кернел».

Представники компанії Кернел вручають Представники компанії Кернел вручають 

сучасний ноутбук для першокласників сучасний ноутбук для першокласників 

навчально-виховного комплексу с. Миколаївка навчально-виховного комплексу с. Миколаївка 

(Буринський р-н, Сумська обл.)(Буринський р-н, Сумська обл.)

Компанія Кернел  та БФ «Разом з Кернел» виділили Компанія Кернел  та БФ «Разом з Кернел» виділили 

кошти на придбання лінолеуму для облаштування кошти на придбання лінолеуму для облаштування 

підлоги в коридорі навчально-виховного комплексу підлоги в коридорі навчально-виховного комплексу 

с. Люджа (Тростянецький р-н, Сумська обл.)с. Люджа (Тростянецький р-н, Сумська обл.)
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ВРАЖЕННЯМИ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ ДІЛЯТЬСЯ ПАЙОВИКИ АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ — 
МЕШКАНЦІ СІЛ ВКАЗАНИХ РЕГІОНІВ

  ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

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 Компанія чесно будує відносини з пайовиком, виконує всі домовленості, 

зазначені в укладених договорах.

ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ КОШТАМИ ВЖЕ СКЛАЛА 
ПОНАД 374 МЛН ГРН, У НАТУРАЛЬНОМУ ВИГЛЯДI 
(ПРОДУКЦIЄЮ) РОЗРАХУНОК ПРОВЕДЕНО НА СУМУ 
14,5 МЛН ГРН, ВИДАЧА ОП АВАНСОМ СТАНОВИТЬ 

МАЙЖЕ 16 МЛН ГРН.

З року в рік пайовики Кернел переконуються, що зробили правильний ви-
бір, передавши свої земельні наділи в користування Компанії. Бо тут тур-
буються про комфортні та зручні умови отримання ОП, про оперативність 

виплат, якість продукції, яка видається на пай. А ще при потребі орендодавець 
має можливість одержати плату авансом за наступні роки чи звернутися по до-
помогу в переоформленні спадщини та щодо інших юридичних питань. Цьогоріч 
агропідприємства Кернел, які працюють на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, 
вкотре створили умови для того, щоб кожен пайовик відчув усі переваги співпраці 
з Компанією. Так, станом на початок грудня Кернел завершує розрахунок за паї з 
орендодавцями вказаних регіонів.

«Мені дуже подобається відпо-
відальний підхід аграріїв підпри-
ємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
до питання розрахунку за корис-
тування земельними наділами. 
Я, наприклад, здаю Компанії два 
паї. Розрахунок за один з них 
отримувала коштами ще у трав-
ні. Про те, що гроші поступили 
на рахунок, сповістили повідом-
ленням на мобільний телефон. 
Після цього на відділенні пошти 
отримала готівку. Що ж до про-
дукції, то це було зерно пшениці 
та кукурудзи, нас попередньо 
інформували про те, коли приве-
зуть збіжжя, тому отримали ми 
його також без черг та оператив-
но. Дякую Компанії за турботу та 
розуміння».

Марія Пізик, жителька с. Крути (Ні-
жинський р-н, Чернігівська обл.)

«Моя родина, що здає в оренду Кернел чотири паї, цьогоріч отримала роз-

рахунок коштами. Готівка була перерахована ще в березні, напередодні 

Великодніх свят, що є важливим моментом. Задоволені тим, що кошти на 

відділенні УКРПОШТИ отримали за півгодини, не було ні черг, ні втрати часу. 

Раніше, за іншого орендаря, кошти видавав касир, бувало по 50-100 осіб 

проводили в чергах по кілька годин, і не завжди вистачало готівки, тож цей 

процес затягувався на декілька днів. Тому ми вдячні Кернел за те що роз-

рахунок проведено оперативно».
Ніна Шумал, жителька с. Дроздівка (Куликівський р-н, Чернігівська обл.)

«Я тільки третій рік як переоформила земельний пай у спадщину. Цьогоріч розрахунок отримувала коштами, які виплачено заздалегідь, раніше часу, за-значеного в договорі. Про діяльність Кернел чую чимало позитивних відгуків як від односельців, так і з газет. Знаю, що Компанія чимало допомагає селам. Наприклад, у трьох населених пунктах нашого району проходило будівництво газопроводу, і співфінансування на це направив Кернел. Між іншим, раніше цей проект був «законсервований» десятиліттями. Та й із самими кернелівця-ми спілкуватися завжди приємно. Вони часто виїжджають у села, проводять роз’яснювальну роботу серед пайовиків про умови співпраці, надають юри-дичні консультації».
Валентина Сипченко, жителька Михайлівської сільради (Буринський р-н, Сумська обл.)

Орендодавці підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) — жителі с. Крути, що в Ніжинському районі Чернігівщини, дякують за вчасний розрахунок 
за паї

«Ще в січні ми отримали орендну плату за поточний рік. Форма 
розрахунку — кошти. Здаємо Кернел чотири паї. Також наша 
родина користувалася можливістю взяти орендну плату аван-
сом на наступні роки (йдеться також про гроші). Вважаю, що 
така умова є вигідною для пайовика, адже часто трапляються 
ситуації, коли терміново потрібно знайти значну суму — на лі-
кування, навчання дітей тощо. Крім того, підприємство «Друж-
ба-Нова» (Кернел) багато в чому допомагає громаді, зокрема 
розчищає дороги від снігу. А ще аграрії надавали кошти на 
проведення  поточних ремонтів дорожнього покриття».

Любов Замараєва, жителька с. Великі Будки 

(Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

«Від себе особисто та від односельців хочу подякувати Кернел 

за дієву співпрацю в поточному році. Щодо розрахунку за паї —

ми отримували його коштами, так найзручніше, бо на готівку 

можна придбати усе необхідне збіжжя за цінами, які найбіль-

ше влаштовують конкретну родину. Кошти ми одержали в пер-

шій декаді року. Додам, що Компанія цьогоріч допомогла ще й 

у встановленні вікон у Будинку культури. Крім того, кернелівці 

активно долучаються до розчистки доріг від снігу. Буквально 

вчора нас позамітало, і трактор Компанії з ранку до вечора 

прочищав кожну вуличку та провулок для того, щоб звільнити 

дороги для пішоходів та проїзду транспорту».

Тамара Нудьга, жителька Артюхівської сільради 

(Роменський р-н, Сумська обл.)

«Для мене алгоритм співпраці, який запропонував Кернел, є найоптимальнішим. Оскільки я 

мешкаю в райцентрі, а пай маю в селі Каплинці, то мені зручно було отримати саме кошти. По-

казовим є те, що Компанія виплатила їх оперативно. Я написала заяву, і через деякий час мені 

повідомили, що розрахунок можна отримати в поштовому відділенні, жодної зайвої тяганини. 

А ще техніка Компанії зорала мені 30 соток присадибної ділянки. Вважаю, що Кернел — справ-

жній помічник та надійний партнер для пайовика».
Марія Куриленко, жителька м. Пирятин (Полтавська обл.)

«У мене дві земельні ділянки в обробітку у Кер-нел, а це понад 6 га. Виплату отримував коштами, розрахунки були проведені вчасно та в повному обсязі. Єдине, для того, щоб отримати кошти, до-велось їхати в сусіднє село за 4 км. Для молодших жителів, таких, як я, це не проблема, проте у пен-сіонерів виникають труднощі. Тому на наступний рік маємо прохання — організувати виплату саме в Луциківці, і переконані, що аграрії дослухаються до наших слів. Плідно проходить співпраця з Кернел у напрямку соціальної підтримки. Надавалися кошти на благоустрій криниць загального користування, на ремонти у школі, на відзначення Дня села тощо. Тобто рік разом з Кернел пройшов немарно».
Юрій Дрозд, житель с. Луциківка (Білопільський р-н, 

Сумська обл.)

«Уже кілька років поспіль ми зда-

ємо пай в оренду підприємству 

«Дружба-Нова» (Кернел). І що-

року Компанія робить процес 

розрахунку за пай зручним та 

комфортним. Цьогоріч отриму-

вали зерно пшениці та кукурудзи 

у мішках. І це дуже добре. Бо не-

має черг, не витрачаєш час на 

те, щоб набрати зерно та пере-

важити. Видача зайняла не біль-

ше двадцяти хвилин. Нам пере-

дзвонили, що збіжжя привезли в 

село, ми приїхали й забрали вже 

фасовану продукцію».
Ганна Шепель, жителька с. Ряшки 

(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

ПРО ВИПЛАТУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
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Пайовики 

підприємства 

«Дружба-Нова» 

(Кернел), жителі сіл 

Чернігівської області, 

отримують 

орендну плату 

продукцією

«В оренді у підприємства «Дружба-Нова» (Кер-

нел) у мене майже 13 га землі. Аграрії завжди 

вчасно розраховуються за паї. Цьогоріч мені 

потрібно було отримати кошти раніше, бо були 

ремонти, та й діти вчаться. У Компанії пішли мені 

назустріч, розрахунок я отримала ще на почат-

ку року. Відгуки односельців також позитивні. 

Нікому не відмовили у завчасній виплаті, і це 

добре, бо більшість орендарів розраховують-

ся за пай аж у кінці року. У Кернел — навпаки. А 

ще вони допомагають на лікування пайовикам, 

компенсують витрати на оранку присадибних 

ділянок. Одним словом, молодці».
Любов Литвин, жителька с. Богодарівка 

(Чорнухинський р-н, Полтавська обл.)

«За багато років співпраці з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) ми зав-жди відчували, що доручили свої паї відповідальному та надійному оренда-рю. Жодного разу не затримувався  розрахунок — чи то кошти, чи продукція. Цьогоріч сподобалося те, що пшениця та кукурудза була фасована у мішки та ще й доставлена транспортом Компанії до дворів. Дякуємо Кернел за те, що створили зручні умови видачі орендної плати».
Анатолій Яременко, житель с. Гурбинці (Срібнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Щороку в рахунок орендної плати від підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел) ми отримуємо і кошти, і продукцію, необхідну для господарства. Цей 
рік не став винятком. На один пай ми взяли кошти, що були перерахова-
ні доволі оперативно. На два інших — зерно. За якістю все збіжжя добре. 
Єдине прохання, щоб воно було фасоване в мішки. Думаю на наступний рік 
буде саме так. Знаю, що Компанія допомагає в переоформленні спадщини 
(такою можливістю користувалися мої родичі). А також перераховує фінан-
сування на благоустрій та соціальну сферу села».

Валентина Кантур, жителька с. Хороше Озеро (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) 

«У співпраці з аграріями «Дружба-
Нова» (Кернел) подобається те, що 
вони сумлінно ставляться до процесу 
видачі орендної плати. Завжди пере-
дзвонять, навіть не раз, для того, щоб 
уточнити, чи справді пайовик хоче 
отримати виплату продукцією, повідо-
млять, коли буде збіжжя, та підвезуть 
під двір. Та за якістю зерно пшениці та 
кукурудзи доволі якісне. Дякуємо Ком-
панії за те, що дослухаються до потреб 
орендодавців».

Наталія Кондратенко, жителька м. Борзна 
(Чернігівська обл.)

«В рахунок орендної плати особисто я цьогоріч отримала кошти. Перерахували їх до-

сить оперативно. Проте хотілося б внести пропозицію щодо того, щоб у подальшому 

готівку надсилали на банківські карти. Так буде зручніше та комфортніше, особливо 

для працюючих, які мають зарплатні картки. Бо відділення «Укрпошти» у нас працює 

двічі на тиждень і лише по годині, тому не завжди встигаєш потрапити туди. Дуже до-

бре те, що Компанія видає орендну плату наперед, допомагає у переоформленні до-

кументів. Чимало моїх знайомих у селі вже скористалися цією можливістю. А ще до 

новорічних свят наші дітки отримають солодощі».

Людмила Скрипка, жителька с. Запсілля (Краснопільський р-н, Сумська обл.)

АГРОПIДПРИЄМСТВАМИ КЕРНЕЛ
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Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних 
територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, 
пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно 

роблять добрі справи на благо розвитку населених пунктів, 
є помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Владислав Іванович ОгризкоВладислав Іванович Огризко    
 Посада:Посада:  Керівник земельного підрозділу на підприємстві Керівник земельного підрозділу на підприємстві 

«Дружба-Нова» (Кернел), Сумська обл. «Дружба-Нова» (Кернел), Сумська обл. 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2018 року з 2018 року

«Оскільки я зростав у сільській місцевості в родині аграрія, то вибір професії, 
яка так чи інакше пов’язана з сільським господарством та землею, був оче-
видним. Після отримання диплому землевпорядника певний час працював 
фахівцем у відділі земельних ресурсів Держземкадастру Тростянецького 
району. Проте з часом зрозумів, що державна структура — це не для мене, 

бо там немає всіх можливостей для особистісного зростання та розвитку. Це й стало першим поштовхом для 
того, щоб розглянути інші варіанти  працевлаштування. Тоді я потрапив на одне з сільгосппідприємств регіо-
ну на посаду провідного фахівця з переоформлення спадщини, яке у 2017 році стало частиною компанії Кер-
нел. Уже в Кернел мені запропонували більш високу позицію — очолити земельний підрозділ підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел). І я погодився, адже маю девіз: у жодному разі не зупинятися на досягнутих резуль-
татах, бо краще йти повільно, ніж залишатися на одному місці. Наразі основні завдання нашого підрозді-
лу — це облік та ведення земельного банку, його утримання, комунікація з пайовиками Компанії в напрямку  
переоформлення договорів, вирішення нагальних соціальних питань, участь у розрахунку за користування 
паєм тощо. Тобто ми працюємо над тим, щоб кожен орендодавець — житель Білопільського, Сумського, 
Тростянецького, Краснопільського, Великописарівського, Лебединського районів Сумщини — відчував увагу 
та довіряв, був задоволеним співпрацею з орендарем. Що стосується того, які зміни сталися з приходом Кер-
нел, то тут маю однозначну відповідь — позитивні. Бо тут лідерство відчувається в кожному аспекті. Якщо це 
колектив, то лише професіонали, які знають як та вміють працювати на результат. Якщо це проект чи вироб-
ничий процес, то ми повністю забезпечені всіма технічними ресурсами для його реалізації. Іншими слова-
ми, з Кернел ми отримали стабільність, впевненість у майбутньому та чітко поставлені амбітні цілі. У поняття 
успіху я вкладаю правильний баланс між усіма сферами життя — роботою, родиною, громадською діяльніс-
тю, хобі. І той, хто віднайшов такий баланс, може вважати себе успішним. Напередодні новорічних свят хочу 
побажати своїм колегам та команді стриманості, терпіння, залізних нервів та здоров’я. І, звісно ж, віднайти 
рівновагу в житті та стати успішними».

До масштабних змін у Вашому житті 
та в українському агробізнесі – 
лише один крок!

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Електрогазозварник

Чернігівська та Сумська обл.

Технічна освіта. Досвід аналогічної роботи від 2 років.

Контактна особа:

Ірина Зуган

Детальна інформація за номером:

(067) 462-45-54

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Посвідчення тракториста-машиніста 
на імпортну/вітчизняну техніку.

Водій автотранспортних засобів/водій
паливозаправника

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Посвідчення водія категорії С, D, Е.
Досвід безаварійного водіння.

Слюсар-ремонтник

Чернігівська та Сумська обл.

Технічна освіта. Досвід аналогічної роботи від 2 років.

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

СПАСИБI КЕРНЕЛIВЦЯМ ЗА ВСЕБIЧНУ ПIДТРИМКУ!

ПОДЯКА ЗА НОВI МЕБЛI
«Напередодні Нового року від компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» адмінприміщення нашо-
го села отримало доречний подарунок. Йдеться 
про нові меблі — чотири секції шаф для зберіган-
ня документації. Додам, що меблі, які донині нам 
служили, були закуплені майже 50 років тому. 
Відповідно, потреба в оновленні, як то кажуть, 
продиктована самим часом. Дякуємо кернелів-
цям за те, що відгукнулися на наше звернення. 
А ще вдячні за активну допомогу у розчистці сні-
гових заметів, за подарунки до Великодніх свят, 
Дня Перемоги, Дня знань».
З повагою, Неоніла Марінець, голова Пушкарівської сільради 

(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)

ДЯКУЄМО ЗА МУЗИЧНУ АПАРАТУРУ 
Й ТЕНIСНИЙ СТIЛ ДЛЯ КЛУБУ!

«Щиро дякуємо компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за придбану в 
Смолигівський сільський клуб мобільну акустичну систему.
Довгоочікуване устаткування заклад отримав напередодні професійного 
свята працівників сільського господарства, 13 листопада, тому підготов-
ка й сам концерт були проведені вже на новому обладнанні. Акустична 
система значно покращила якість репетицій, зокрема й самодіяльного 
гурту «Смолигівчанка», а також виступи музичного колективу. Проте це 
не всі подарунки від Кернел. Днями для клубу придбано сучасний, ве-
ликогабаритний тенісний стіл, коштами на його закупівлю також допоміг 
Кернел. Зазначимо, що донині такої підтримки наша громада не одержу-
вала від жодного орендаря. Тому бажаємо аграріям Компанії процвітан-
ня, щедрих врожаїв та примноження виробничих успіхів».

З повагою, в. о. старости Олена Левченко 

та  самодіяльний гурт «Смолигівчанка» (Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)

«Рік, що минає, для громад сіл Бе-
рестовецького округу став насиче-
ним на безліч проектів і справ, ре-
алізованих за фінансової підтримки 
підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел». Інак-
ше кажучи, всі пункти запланованої 
спільно з Кернел соціальної про-
грами ми виконали. Значні кошти 
Компанія направляла на розчистку 
снігу, на придбання паливно-мас-
тильних матеріалів для потреб 
села, на встановлення зупинки гро-
мадського транспорту, облашту-
вання території навколо місцевого 
ФАПу, підвезення футбольної ко-
манди на виїзні матчі, святкування 
Дня села, на подарунки до 9 Трав-
ня, Дня знань, новорічно-різдвяних 
свят. Плідним виявився і грудень. 

За співфінансування сільського бю-
джету та Кернел ми облаштували 
опалювальну грубу в адмінпримі-
щенні. Сподіваюся, що прийдешній 
рік принесе нам не менш значимі 

та важливі  результати співпраці з 
аграріями».

З повагою, Михайло Прощенко, в. о. 

старости Берестовецького старостинського 

округу (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

На фото — опалювальна грубка, облаштована в На фото — опалювальна грубка, облаштована в 

адмінприміщенні Берестовецького старостинського адмінприміщенні Берестовецького старостинського 

округу (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) за округу (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) за 

співфінансування підприємства співфінансування підприємства 

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

Кернел спрямував фінансування на придбання Кернел спрямував фінансування на придбання 

меблів у адмінприміщення с. Пушкарі меблів у адмінприміщення с. Пушкарі 

(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)

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

придбали для клубу с. Смолигівка придбали для клубу с. Смолигівка 

(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.) (Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.) 

акустичну систему й тенісний стілакустичну систему й тенісний стіл
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні вироб-
ник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Компанія щороку підтверджує без-
заперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років акції 
Кернел торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 2011 ро-
ці IPO Кернел було визнано найкращим у країнах Центральної 
та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік Ком-
панія лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му 
Кернел визнано найбільш прозорою компанією галузі АПК від-
повідно до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, 

ДОВIДКА розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. 
На частку Кернел припадає близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», 
«Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію 
Кернел постачає в більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні 
потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника 
на рік. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок 
дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел постачає на 
міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, яч-
меню, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж 
п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну продукцію на 
550 тис. га землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю проводиться 
тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на територiї присут-
ностi агропiдприємств Кернел. Основне завдання — фiнансово-
матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiальної сфери 

населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та добро-
буту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiальних громад «Ра-
зом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел». У Чернігівській області агропідприєм-
ства Кернел обробляють землі в Ніжинському, Прилуцькому, 
Борзнянському, Варвинському, Срібнянському, Сосницько-
му, Талалаївському, Ічнянському, Куликівському, Ріпкинсько-
му районах. У Сумській — у Недригайлівському, Роменському, 
Буринському, Тростянецькому, Великописарівському, Красно-
пільському, Білопільському, Липоводолинському, Сумському, 
Лебединському районах. У Полтавській — у Чорнухинському, 
Гадяцькому, Лохвицькому та Пирятинському районах. На вка-
занi пiдопiчнi територiї поширюються й соцiальнi програми 
Благодiйного фонду.

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ПОДРУЖЖЯ ХОМЕНКIВ 
IЗ КУХАРКИ ВIДЗНАЧИЛО 

«ЗАЛIЗНЕ» ВЕСIЛЛЯ
На жаль, сьогодні не всім сімейним 

парам вдається дожити до такої 

поважної дати. Подружжя 

Хоменків — Лідію Іванівну та 

Григорія Івановича, які мешкають 

у с. Кухарка Варвинського району 

Чернігівщини, можна вважати 

щасливчиками. Адже цьогоріч вони 

відзначили 65 років відтоді, як стали 

на весільний рушник.

Сімейне життя Хоменків було непро-
стим — доля підготувала для них чи-
мало випробувань. Однак вони зуміли 

вистояти, бо завжди відчували підтримку 
одне одного. Виховали двох дочок, а зараз 
тішаться онуками та правнуками.

— Мама все життя працювала в садочку, а 
батько був учасником Другої світової, згодом 
працював водієм, на заводі пожежних машин, 
але найдовше столяром, — розповідає донь-
ка Тетяна Пелехай. — Він має справді золоті 
руки, і поки була можливість та дозволяло 
здоров’я, не відмовляв у допомозі жодному 
односельцю.

На свято до стареньких з’їхалася вся 
родина. Завітали й представники під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» — з подарунками та щи-
рими словами вітань.

Чоловік і дружина аж сяяли від щастя, 
згадували молодість та ділилися таємницями 
міцної сім’ї. Григорій Іванович пригадував, 
як ходив пішки за багато кілометрів для того, 
щоб побачити кохану, яка мешкала в сусідньо-
му селі.

ШАНОВНІ ЛІДІЄ ІВАНІВНО 

ТА ГРИГОРІЮ ІВАНОВИЧУ!

Ви прожили гарне й змістовне життя. 

Виховали дітей, онуків, зараз радіє-

те правнукам. Бажаємо Вам доброго 

здоров’я та злагоди. Нехай Господь 

дарує багато щасливих років! Нехай 

кожного дня Вас переповнює почут-

тя радості, а людська шана та повага 

додає наснаги.

З повагою, компанія Кернел

На фото — подружжя Григорія Івановича На фото — подружжя Григорія Івановича 

та Лідії Іванівни Хоменків із с. Кухарка та Лідії Іванівни Хоменків із с. Кухарка 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.), (Варвинський р-н, Чернігівська обл.), 

яке відзначило 65-ту річницю весілляяке відзначило 65-ту річницю весілля

У БОГОДАРIВЦI ПОКРАЩАТЬ СТАН ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
Жоден номер нашої газети не обходиться без інформації про те, як агропідприємства 

компанії Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» допомагають громадам сіл 

Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини в упорядкуванні дорожнього покриття. 

У листопаді ми повідомляли про те, як завдяки фінансовій участі підприємства 

«Дружба-Нова» (Кернел) та Благодійного фонду стан доріг було покращено в селах 

Мала Кошелівка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) та Діброва (Роменський р-н, 

Сумська обл.). І хоча наразі погодні умови не дозволяють проводити відповідні роботи, 

Компанія продовжує надавати фінансування для відновлення транспортних артерій, 

так би мовити, у перспективі.

Зокрема, у грудні Кернел перерахував 
100 тис. грн для того, щоб провести не-
обхідні ремонтні роботи на вул. О. Ма-

ляренка с. Богодарівка, що в Чорнухинському 
районі Полтавщини.

— Наразі ми маємо певні домовленості з 
підрядником та сформований кошторис робіт, 
на який аграрії виділили кошти, — розпові-
дає Володимир Пономаренко, голова Бого-
дарівської сільради. — Згідно з проектом ми 
плануємо провести ямкові ремонти та насипні 
роботи по вул. Маляренка, яка не лише є цен-

тральною в селі, а й проїзною артерією, якою 
можна дістатися Лохвиці та Чорнух. До речі, 
цьогоріч за бюджетні кошти у нашому селі 
пройшли поточні ремонти по вул. Шевченка.

Варто зауважити, що в поточному році 
Кернел надав дієву допомогу громаді Бого-
дарівки у розчистці доріг від снігу. Техніка 
Компанії оперативно виходила на боротьбу зі 
сніговими заметами, якісно виконуючи відпо-
відні роботи.

— Дякуємо Кернел за те, що звертають 
увагу на проблеми села та його жителів. Бо 

сьогодні  сільські території потребують все-
бічної підтримки, — завершує Володимир 
Васильович. — А  у найближчому майбут-
ньому завдяки Компанії ми матимемо ще 
одну впорядковану дорогу.

На фото — дорога  по вул. Маляренка На фото — дорога  по вул. Маляренка 

с. Богодарівка (Чорнухинський р-н,с. Богодарівка (Чорнухинський р-н,

Полтавська обл.), на ремонт якої Полтавська обл.), на ремонт якої 

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

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

фінансуванняфінансування

–Ми маємо значимі досягнення та 
спільні проекти, — коментує Ми-
кола Редевич, голова Хорошео-

зерської сільради. — Це, зокрема, встанов-
лення ігрового майданчика, ремонтні роботи 
в амбулаторії, систематична допомога для 

ОСВIТЛЕННЮ – БУТИ підвезення футбольної команди на матчі, 
розчистка снігу.

Проте, напевно, одним із найважливіших 
проектів року, який було реалізовано разом 
з Кернел, стало освітлення вулиць. Оскільки 
кожен погодиться з тим, що наявність вулич-
ного освітлення — це передусім безпека та 
комфорт пересування для мешканців. Осо-
бливо в осінньо-зимовий період, коли про-
тягом більшої частини доби — темно.

— Завдяки співпраці з Компанією ми 
освітлили вулиці Чехова та Миру, а також 
частину вул. Незалежності у с. Хороше 
Озеро, — додає Микола Іванович. — Саме 
придбання ліхтарів (у кількості 54 штуки) 
оплатив Кернел. Затрати зі встановлення 
та ведення в експлуатацію мережі лягли на 
плечі сільського бюджету. Дякуємо аграрі-
ям за всі добрі справи.

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

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

на придбання ліхтарів для освітлення на придбання ліхтарів для освітлення 

вулиць с. Хороше Озеро (Борзнянський р-н, вулиць с. Хороше Озеро (Борзнянський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

Громада с. Хороше Озеро, що в 

Борзнянському районі Чернігівщини, 

добре знайома з соціальними проектами, 

які реалізовуються за фінансової участі 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел». Більше того, 

в поточному році саме Кернел надав 

відчутну підтримку для покращення 

благоустрою та інфраструктури 

населеного пункту.

КОРИСНI ПОДАРУНКИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВКОРИСНI ПОДАРУНКИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
Ні для кого не секрет, що сфера охорони здоров’я українських сіл 

потребує всебічної підтримки. У більшості випадків невирішеними 

залишаються питання забезпечення обладнанням, комп’ютерною 

технікою, ліками, а також створення комфортних умов для надання 

якісних послуг пацієнтам. Саме такі проблеми допомагають 

вирішувати сільським медичним закладам агропідприємства 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Нещодавно підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) спільно з 
Благодійним фондом допомогли у придбанні бензопили для 
амбулаторії смт Терни (Сумська обл.) та сучасного комп’ютер-

ного обладнання для медичної установи с. Люджа (Тростянецький р-н, 
Сумська обл.).

Іван Бондар, лікар амбулаторії с. Люджа

«Згідно з медичною реформою, зокрема 
з наказом, яким регулюється табельне осна-
щення закладів, що надають медичну допо-
могу (до яких відноситься й наша установа), у 
кожного сімейного лікаря повинен бути сучас-
ний комп’ютер зі спеціальними пограмами. 
Оскільки у штаті амбулаторії ми маємо й сі-
мейного лікаря, і педіатра, нам потрібно було 
мати два комплекти комп’ютерного обладнан-
ня. Один був у наявності, а по допомогу у при-

дбанні ще одного ми звернулися до підприєм-
тсва «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». І ми щиро вдячні, що в Компанії нас 
почули. Наразі готуємо пакет документів ще й 
на придбання оргтехніки».

Олена Красько, завідувач амбулаторії смт Терни

«Приміщення нашої амбулаторії, яка об-
слуговує близько 3400 пацієнтів, обігрівається 
твердопаливним котлом на дровах. Зазвичай 
ті дрова, які привозять, потребують ще й роз-

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

пилення, а для цього необхідно мати спе-
ціальне обладнання. І саме до опалюваль-
ного сезону ми його отримали. Йдеться 
про бензопилу, яку придбали підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Додам, що Компанія не вперше приходить 
нам на поміч. За потреби ми звертаємося до 
аграріїв за допомогою в розчистці території 
від снігу, також кернелівці неодноразово під-
возили нам дрова для опалення. Дякуємо за 
розуміння та підтримку».

Для амбулаторії Для амбулаторії 

с. Люджа (Тростянець-с. Люджа (Тростянець-

кий р-н, Сумська обл.) кий р-н, Сумська обл.) 

компанія Кернел та компанія Кернел та 

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

придбали сучасний придбали сучасний 

комп’ютеркомп’ютер

Колектив амбулаторії Колектив амбулаторії 

смт Терни (Сумська обл.) смт Терни (Сумська обл.) 

дякує підприємству дякує підприємству 

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

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

за придбання бензопилиза придбання бензопили
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28 січня день народження відзначатиме 
ІВАН ПАВЛОВИЧ ГАЛУШКА, житель с. Озеряни 

Варвинського району Чернігівщини.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,

Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,

Хай бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас.

З любов’ю, діти та онуки

27 січня день народження святкуватиме 
ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ ГАЛЕТА з с. Кухарка, що у 

Варвинському районі Чернігівщини.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа — цариця свята —
Дарує щасливі і довгі літа.

З любов’ю, батьки, дружина, діти

22 січня день народження завітає на поріг 
ТЕТЯНИ ГРИГОРІВНИ ВИНОГРАДСЬКОЇ 

з с. Дащенки Варвинського району Чернігівщини.

Скільки років тобі, не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю,

Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.

З повагою, колеги по роботі та рідні

2 січня день народження відзначатиме 
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ БУТ із с. Качанове, 

що в Гадяцькому районі Полтавщини.

Нехай буде у Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного
Від щирого серця бажаєм усього.

Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.

Хай радість всміхається в Вашому домі,
І ліку не буде щасливим рокам,

Іще раз здоров’я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, ріднесенький, Вам!

З повагою, друзі та рідні 

19 грудня 45-річний ювілей відзначатиме 
МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ НОМЕРОВСЬКИЙ 

із смт Терни (Недригайлівський р-н, Сумська 
обл.).

Ювілей — чудове свято!
Є сім’я — надійний тил.

Сорок п’ять — це небагато,
Сорок п’ять — це розквіт сил.

Не одна іще удача
Твої здійме прапори.

Серце ніжне і гаряче —
Тож люби, радій, твори!

З любов’ю, мама, дружина, дочка та син

16 грудня день народження відзначатиме 
ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ МОЇСЕЄНКО 

із смт Терни (Недригайлівський р-н, 
Сумська обл.).

Бажаєм чаші повної
На довгії літа,

Щоб справдились надії,
Всміхалися вуста,

Добра та розуміння,
Відмінних почуттів,
Чудового везіння,

Терплячості та сил,
Безмежного здоров’я

Та затишку в сім’ї,
Хай задуми та мрії

Здійсняться всі твої!

З любов’ю, мама, тато, брат 

16 грудня ювілейну дату відзначатиме 
НІНА ІВАНІВНА МАРТИНЕНКО з с. Філонове 

Недригайлівського району Сумщини.

Якби вдалось впіймати дві зорі,
Веселки обв’язати перевеслом,

Тоді б напевно подарунки ці
Сьогодні в подарунок Вам принесли.

Але по нашій немочі людській
Для нас, на жаль, таке не вдасться,

Тому бажаєм щиро, від душі
Побільше вдачі, успіхів і щастя!

З любов’ю, рідні та близькі 

5 грудня ювілейну дату відзначатиме 
СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА КУЛИНИЧ 

із с. Капустинці Липоводолинського району 
Сумщини.

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов’ю, вся родина

5 грудня день народження відзначатиме 
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЩЕРБИНА 

із с. Володимирівка Роменського району 
Сумської області.

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,

Ти, головне, віконце відчини,
Нехай тебе зігріє, наче сонце,
Хай подарує усмішку й тепло,

Нехай іскриться вірною любов’ю,
І хай запевнить: що б там не було,
Ми завжди поряд, завжди з тобою!

З любов’ю, дружина та діти 

13 грудня ювілейну дату відзначатиме 
ГАННА МИХАЙЛІВНА ЩЕРБИНА 

з с. Володимирівка Роменського району 
Сумської області.

Ваш ювілей — то мудрості пора...
Хай буде вдосталь у житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,

Добробуту та щирої любові!

З любов’ю, рідні

1 січня ювілейну дату відзначатиме 
ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА ДЗЮБА із смт Куликівка 

Чернігівської області.

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

З любов’ю, дочка із сім’єю

15 січня ювілей завітає на поріг 
ВАСИЛЯ  ІВАНОВИЧА ХАРКА з смт Куликівка 

Чернігівської області.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.

Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З любов’ю, дочка Надія і син Володимир із сім’єю

1 січня ювілей відзначатиме 
ГАННА ГРИГОРІВНА ЯРМАК із с. Черняхівка, 

що в Ніжинському районі Чернігівщини.

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

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів й надії

З повагою, колектив сільради

2 січня 95-річний ювілей відзначить 
ГАННА ГОРДІЇВНА ДЕЩЕНКО 

із с. Мала Кошелівка, що в Ніжинському районі 
Чернігівщини.

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, староста села і колектив с/ради

1 січня ювілейну дату відзначатиме 
ВІРА АНАТОЛІЇВНА КОВАЛЬОВА 

з с. Малий Листвен, Ріпкинський район, 
Чернігівська область.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата,

Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро щоднини прибуває,

Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з небес благословляє,

Нехай в душі панує доброта
На щедрі щастям, многії літа!

З повагою, колектив сільради

15 січня ювілейну дату відзначатиме 
ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА БИХОВЕЦЬ 

із с. Високінь Ріпкинського району 
Чернігівської області.

Щасливої бажаєм долі
Нехай всього буде доволі!

Усмішок глибоких, як дно океану.
Великого щастя, без зла та обману.

І незалежно від погоди
Нехай панує в домі згода.
Ще від душі бажаєм щиро

Любові, спокою і миру.

З повагою, депутатський корпус 
Пушкарівської сільради


