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Дорогі читачі!
На одному диханні промайнули ново-

річно-різдвяні свята. Ці дні ми провели в ро-
динному колі, прикрашаючи ялинки та оселі, 
обираючи подарунки для найрідніших, ство-
рюючи атмосферу дива та здійснення мрій. 
А ще ми будували плани на майбутнє та під-
бивали підсумки.

Не порушуючи багаторічних традицій, 
січневий номер газети присвячено саме здо-
буткам та результатам роботи агропідпри-
ємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 
у році, що минув.

Справді, 2018 рік був непростим, але 
водночас сповненим цікавих подій та корис-
них проектів, які сільські громади  реалізову-
вали спільно з аграріями Кернел. І особливо 
приємним залишається те, що ми з Вами 
досягли поставлених цілей. Ми створюва-
ли гідні умови навчання та виховання дітей 
у школах і дитячих садочках, комфорт у ме-
дичних установах, підтримували сільський 
спорт, культуру та духовність, покращували 
стан доріг, систем вуличного освітлення й 
водопостачання.

Спершу звернемо увагу на такий важ-
ливий момент діяльності Кернел, як сплата 
податків. Отже, за підсумками 2018 року аг-
ропідприємства Компанії сплатили 1 млрд 
200 млн грн податків у бюджети всіх рівнів. 
Що стосується господарств, які працюють 
на Черкащині, Кіровоградщині, Вінниччині, 
Одещині та Миколаївщині, то сума їхніх по-
даткових виплат у скарбниці різних рівнів 
склала понад 255 млн грн. Детальну інфор-
мацію про те, як було розподілено цю суму 
в розрізі районів та областей, Ви знайдете 
на шпальтах видання. Єдине, на чому б хо-
тілося вкотре наголосити: сплата подат-
ків — це дійсно вагомий показник роботи 
сільгоспвиробників. Адже від нього безпосе-
редньо залежить наш добробут. Про значи-
мість податків на сторінках газети розповіли 
очільники громад.

Тепер зупинимося на соціальних ін-
вестиціях Компанії та БФ «Разом з Кернел». 
Тут також маємо доволі переконливі цифри. 
43 млн грн — у розвиток українських сіл і міс-
течок! Порівняно з результатом 2017 року 
цей показник на третину більший. А це ще 
раз доводить принципову позицію  аграріїв 
Кернел — бути надійними помічниками для 
села та його мешканців. Бо готовність Ком-
панії вкладати кошти в соціальну сферу на-
селених пунктів свідчить про стабільність, 
а ще — про віру кернелівців у свою країну, 
людей та їхнє процвітання.

Кілька слів хочеться сказати й про при-
вітальний новорічний проект Кернел. Так, 
напередодні свят солодощі від Компанії 
отримали 66 тис. дітей — учнів сільських 
шкіл і дитячих садочків. Як це відбувалося у 
навчальних закладах сіл Черкаської, Кіро-
воградської, Миколаївської, Одеської та Ві-
нницької областей, Ви зможете дізнатися, 
переглянувши наш фотозвіт.

Тож запрошуємо 
у світ добрих справ Кернел!

Дякуємо за довіру й за те, 
що залишаєтеся з нами!

Миру в оселях, теплоти 
в серцях! У добру путь — 

у новий 2019 рік!
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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.

№ 1 (63)
24 січня 2019 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

ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
ПРИВІТАЛЬНИЙ НОВОРІЧНИЙ 

ПРОЕКТ Є ТРАДИЦІЙНИМ 

ДЛЯ КЕРНЕЛ. Цьогоріч 
привітання приймала й малеча, 
яка мешкає в селах Черкаської, 

Кіровоградської, Вінницької, 
Одеської та Миколаївської 

областей. Загальний бюджет 
витрат Компанії в рамках всієї 

країни склав 2,5 млн грн.

ЗМІНИ-2019: пенсії та заробітні плати
  З 1 січня набув чинності новий кошторис країни, ухвалений 23 листопада 2018 року. Цей бюджет, 

зокрема, передбачає підвищення мінімальної зарплатні до 4173 гривень. На кінець 2018-го 
мінімальна зарплатня в Україні становила 3723 гривні.

  З 1 січня більшу мінімальну пенсію отримають пенсіонери, що старші за 65 років 
і мають трудовий стаж від 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки). Підвищення становитиме 
172 грн — до 1669 грн на місяць. Це стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

  З 1 січня 2019 року військові пенсіонери — близько 500 тисяч осіб — одержуватимуть 75% від 
суми підвищення. Торік ця частина складала 50%, а у 2020 році уряд планує вийти на виплату 100% 
підвищення.
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Все більше українців користуються 
банківськими картками замість готів-

ки. При цьому зняти кошти сьогодні 
можна в усіх банкоматах України та 

у відділеннях Укрпошти, які мають 
термінал. ПРОПОНУЄМО 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПЕРЕВАГАМИ 

РОЗРАХУНКУ БАНКІВСЬКОЮ 

ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ ВІД 

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ.

ВАЖЛИВОВАЖЛИВО
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 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2018 РОЦI АГРОБIЗНЕС КЕРНЕЛ 
СПЛАТИВ 1,2 МЛРД ГРН ПОДАТКIВ

Сучасний бізнес, з яким би напрямком діяльності він не був пов’язаний, повинен бути соціально 

відповідальним та свідомим. Тим більше коли йдеться про сільське господарство. 

Сьогодні пропонуємо Вам ознайомитися з тим, як аграрії Компанії виконують основні, з точки зору 

розвитку сільських громад, принципи. Мова про сплату податків та інвестиції в соціальну 

сферу підопічних сіл.
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

НОВОРIЧНI ГОСТИНЦI 
Скільки б років нам не було, ми всі віримо в новорічні дива. А час, коли 

вулиці та вікна будинків розцвітають гірляндами, коли  розпочинається 

сезон новорічних ярмарків та святкових вогників у освітніх закладах, чи не 

найкращий для того, щоб загадувати бажання та отримувати подарунки.

Напередодні новорічно-різдвя-
них свят у школи та дитячі са-
дочки українських сіл завітали 

представники агропідприємств компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» — для 
того, щоб привітати дітей та вручити їм 
пакунки з солодощами.

До речі, привітальний новоріч-
ний проект є традиційним для Кер-
нел, адже він проходить у начальних 
закладах підопічних сіл уже п’ятий 
рік поспіль. Цьогоріч солодощі від 
Компанії отримали майже 66 тисяч 
дітей. Приймала привітання й мале-
ча, яка мешкає в селах Черкаської, 
Кіровоградської, Вінницької, Одесь-
кої та Миколаївської областей. 

ЗАГАЛЬНИЙ 

БЮДЖЕТ ВИТРАТ 

КОМПАНІЇ В 

РАМКАХ ВСІЄЇ 

КРАЇНИ СКЛАВ 

2,5 МЛН ГРН

«Від себе особисто, а також 
від педагогічного, учнівсько-
го та батьківського колективів 
нашого навчально-виховного 
комплексу щиро дякую під-
приємству «Чорна Кам’янка» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» за солодкі подарунки 
до Нового року. Їх отримали 
абсолютно всі діти шкільного 
віку — і учні школи, і вихован-
ці дошкільного підрозділу. 
Приємно, що Компанія дбає 
про те, щоб свято завітало до 
кожної родини, у кожне дитя-
че серце».

Валентина Телюк, директор НВК 
с. Лукашівка (Монастирищенсь-

кий р-н, Черкаська обл.)

«Для учнів нашої школи стало гарною традицією приймати новорічні 

привітання від представників підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел)

та БФ «Разом з Кернел». Діти з нетерпінням чекають новорічних ран-

ків, на яких отримують солодощі від Діда Мороза. Цього року Компанія 

вручила презенти 102 учням закладу. Додам, що аграрії вітали й ви-

пускників, а на початку навчального року придбали для першокласни-

ків роздаткові матеріали, які були нам вкрай необхідні в рамках Нової 

української школи. Також Компанія допомагає у вирішенні господар-

чих питань — вивезенні сміття, облагородженні територій тощо».

Вадим Омельчук, директор школи с. Вікторівка 

(Маньківський р-н, Черкаська обл.)

«Хочу висловити подяку представникам компанії Кернел та БФ «Разом з 
Кернел» за те, що не стоять осторонь життя нашої школи. Аграрії завжди 
вітають першокласників з Днем знань, випускників — з Останніми дзво-
никами. Крім того, до нового навчального року у вересні 2018-го Кернел 
виділив суттєву допомогу на умеблювання кабінету першачків. За 64 тис. 
грн придбано все необхідне — парти, стільці, шафи, учительський стіл, 
дошку тощо. Не залишилися без подарунків наші учні й на Миколая. 
Компанія презентувала кожному зі 127 дітей солодкі подарунки. Процві-
тання та добра усім нам у новому 2019 році».

Тетяна Печенюк, директор школи с. Кальниболота (Новоархангельський р-н, Кірово-
градська обл.)

«Цьогоріч ми традиційно ор-

ганізували чудове новорічне 

свято для наших дітей. Хоро-

води, пісні, запальні таночки, 

жартівливі сценки та конкур-

си — це справді було весело 

й цікаво! А на завершення 

вогника малечі було вручено 

солодощі від наших спонсо-

рів, зокрема від підприєм-

ства «Хлібороб» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел». Зазна-

чу, що всі 79 вихованців отри-

мали ці солодкі подарунки. 

Додам, що влітку Кернел та-

кож допоміг нам у придбанні 

ігрового обладнання. Споді-

ваємся, у новому році ми про-

довжимо співпрацю з цією 

Компанією».
Наталія Кротенко, завідувач ДНЗ 

«Ромашка» с. Мокра Калигірка 

(Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.)

Вихованці 
шкіл та дитячих 

садочків сіл 
Маньківського, 
Тальнівського, 

Уманського, 
Монастирищенського 
й Катеринопільського 

районів Черкащини 
дякують Кернел за 

новорічні 
солодощі
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ВIД КЕРНЕЛ
«Щороку мої діти отримують від Кернел солодощі до новоріч-

но-різдвяних свят. Цей рік не став винятком. Напередодні свят 

донька, яка навчається у школі, не залишилася без смаколиків. 

Додам, що наповнення подарунка доволі гарне. Та й взагалі, 

співпрацею з цією Компанією наша родина  цілковито задово-

лена, бо аграрії вчасно розраховуються за паї, завжди уважні до 

потреб своїх пайовиків. Вдячні їм за таку позицію, бажаємо Кер-

нел у 2019 році успіхів та процвітання».

Людмила Березовська, пайовик підприємства «Хлібороб» (Кернел), жителька 

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

«Розпочну з того, що аграрії підприємтсва «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» традиційно допо-
магають школі в багатьох питаннях. Торік підтримка 
від Кернел надавалася переважно у вигляді послуг та 
виділення транспорту. Наприклад, коли треба було під-
везти дрова, зорати присадибну ділянку, обкосити те-
риторію шкільного стадіону тощо. Без належної уваги 
126 учнів школи не залишилися й на Новий рік. Кожно-
му Компанія презентувала солодкий подарунок. Тай й 
самі новорічні ранки проходили за участю представни-
ків підприємства «Хлібороб» (Кернел). Наразі плануємо 
звернутися до Компанії за підтримкою в заміні віконних 
конструкцій у кабінеті п’ятого класу. Оскільки це чи не 
єдине приміщення, де досі встановлені старі дерев’яні 
вікна, які пропускають холод. Переконані, що Компанія 
обов’язково піде назустріч у вирішенні цієї проблеми. А 
поки дякуємо аграріям за всі добрі справи».

Олег Гудименко, директор школи с. Осіївка 
(Бершадський р-н, Вінницька обл.)

«Цьогоріч представники підприємства «Агро Інвест 

Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», зокрема 

Людмила Бойко, заступник керівника відділу соціаль-

ної політики Кернел у регіоні, завітали на новорічний 

вогник у нашу школу. Вони привітали всіх присутніх —

учителів, батьків, учнів з прийдешніми святами та вру-

чили діткам солодкі подарунки. На мою думку, така іні-

ціатива Компанії є потрібною та корисною, адже в сьо-

годнішній непростій економічній ситуації не в кожної 

родини є можливість придбати для дітей солодощі. Не 

можу не наголосити на тому, що минулий рік для нашо-

го закладу був плідним на проекти, які реалізовувалися 

разом з Кернел. Йдеться про придбання меблів, а саме 

восьми столів та шафи для кабінету першокласників у 

рамках дотримання вимог Нової української школи. У 

2019 році сподіваємося на подальше сприяння Ком-

панії, бо кожен, гадаю, погодиться з тим, що сільська 

освіта потрібує всебічної підтримки. Дуже б хотілося 

співпрацювати з аграріями в напрямку покращення 

умов навчання, придбання комп’ютерної техніки тощо. 

Переконані, що у Кернел нас почують та вкотре допо-

можуть».
Олександр Кузьмик, директор школи с. Рахни-Польові (Тиврівсь-

кий р-н, Вінницька обл.)

«Напередодні новорічних свят представники підприємства 
«Чорна Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» доставили ново-
річні солодощі для учнів нашої школи та вихованців дошкільного під-
розділу (всього 106 подарунків). Ці смаколики були роздані діткам 
під час проведення ранків. Проте це не єдина допомога від аграріїв. 
Так, у 2018 році першачки отримували від Кернел набори канцеля-
рії, також Компанія профінансувала придбання сучасного ноутбука 
для ведення шкільної документації та меблів для доукомплектуван-
ня кабінету першокласників. Важливо, що представники Компанії є 
частими гостями в закладі, відвідують чимало святкових заходів, до-
помагають в оформлення документів, тобто ми з ними перебуваємо 
на прямому зв’язку. Дякуємо Кернел за те, що не залишаються осто-
ронь сільської освіти».

Валентина Лесюк, керівник навчального закладу с. Коритня 
(Монастирищенський р-н, Черкаська обл.)

«Торік завдяки порозумінню та якісній комунікації 

сільської ради, підприємства «Агро Інвест Україна» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» вдалося реалізу-

вати дійсно важливі проекти для села та громади. У 

рамках соціальних домовленостей вагому підтрим-

ку Компанія надала в питанні розчистки сільського 

ставу, також виділялися кошти на харчування дітей. 

Гарним підсумком року стали новорічні подарунки 

від Кернел для учнів школи та дошкільнят. Пакунки 

з солодощами отримали 76 діток. Дякуємо аграріям 

за плідний рік та за радість, яку вони подарували на-

шій малечі».
Наталія Шеремет, голова Бушинської сільради 

(Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«Дуже вдячна Кернел за те, що вко-
тре відповідально підійшли до нашо-
го прохання. Йдеться про новорічні 
подарунки, які Компанія, відповідно 
до звернення школи, надала раніше 
зазначеного терміну — для того, щоб 
встигнути порадувати гостинцями 
учнів на день Св. Миколая. Показовим 
є те, що аграрії не ділили діток: всі 
без винятку, чи є їхні батьки пайови-
ками, чи ні, отримали солодощі. Крім 
того, протягом року Кернел не від-
мовляв у допомозі. Окрім канцеляр-
ських наборів для першокласників, 
Компанія профінансувала придбання 
оргтехніки — проектора, принтера, 
ламінатора для кабінету першачків, 
що було умовою Нової української 
школи. Та й 2019 рік розпочався для 
нас з гарних новин — Кернел оплатив 
виготовлення двадцяти парт, які в 
січні повинні бути завезені у школу. 
Одним словом, аграрії молодці!»

Людмила Лановенко, директор школи 
с. Тальянки (Тальнівський р-н, 

Черкаська обл.)

Святкування 
новорічних 

вогників разом з Кернел 
у навчальних закладах сіл 
Вінниччини: Довгополівка, 

Долинка, Жахнівка, 
Лукашівка, Осіївка, 

Рахни-Польові, 
Сліди

До 
малечі з сіл 

Миколаївської, 
Одеської та 

Кіровоградської 
областей завітали 

Діди Морози 
з подарунками 

від Кернел
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

Сучасний бізнес, з яким би напрямком діяльності він не був пов’язаний, 
повинен бути соціально відповідальним та свідомим. Тим більше коли 

мова йде про сільське господарство. У поняття рівня свідомості аграрія 
сьогодні закладається кілька складових. Серед них — сумлінна сплата 

податків, дотримання норм чинного законодавства, інвестиції в соціальну 
сферу сіл, створення робочих місць та виплата заробітної плати, а також 
забезпечення гідних умов праці співробітників і турбота про навколишнє 

середовище.

Насправді тих сільгоспвиробників, які дотримуються вищеперерахованих домінант, можна пе-
релічити по пальцях. Проте до їхнього переліку з упевненістю можна зарахувати агропідпри-
ємства компанії Кернел — лідера агропромислового комплексу нашої країни.

Сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з тим, як аграрії Компанії виконують одні з основних, 
з точки зору розвитку сільських громад, принципів. Йдеться про сплату податків та інвестиції в со-
ціальну сферу підопічних сіл.

Саме сумлінне наповнення місцевих та державного бюджетів дозволяє забезпечувати виконання 
державою своїх функцій. Це безперебійна робота ФАПІв, амбулаторій, лікарень, шкіл та дитячих са-
дочків, бібліотек і закладів культури, благоустрій населених пунктів — якісні дороги, водопостачання 
та освітлення, а ще — вчасна виплата пенсій. Інакше кажучи, це основа нашого з вами добробуту.

У 2018 РОЦI АГРОБIЗНЕС КЕРНЕЛ СПЛАТИВ 

ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 РОКУ АГРОПІДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ СПЛАТИЛИ ДО МІСЦЕВИХ 

ТА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 

1 МЛРД 200 ТИС ГРН

Наприклад, 1 млрд 200 млн грн — це:

 дохідна частина бюджетів 874 населених пунктів, які формуються за рахунок податків 

Кернел;

 місячна пенсія для 650 тис. українських пенсіонерів;

 за податки, сплачені Кернел, можна оплатити місячну пенсію всім пенсіонерам 

Миколаївської та Кіровоградської областей.

У соціальну сферу населених пунктів Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» 

інвестувала 43 млн грн. Скажімо, на рік медичні чи освітні заклади на регіональному 

рівні отримують фінансування в межах 1 млн грн. Соціальний бюджет Кернел у 2018 році 

дорівнює річним бюджетам щонайменше півсотні бюджетних установ, таких як сільські 

лікарні, школи, дитячі садки.

Микола Москаленко, селищний голова Врадіївки (Миколаївська обл.)

«Безперечно, сплата податків є нашим конституційним обов’язком. Бо саме податкові надходження —
це основа бюджетів усіх рівнів. Якщо говорити про місцеві бюджети, то завдяки сплаченим у них по-
даткам ми можемо реалізовувати чимало важливих справ для громади Врадіївки. Основні витрати —
це підтримання благоустрою, зокрема дороги селища, вуличне освітлення. Це утримання трьох до-
шкільних навчальних закладів. Наприклад, цьогоріч завдяки податкам ми змогли направити кошти 
на харчування учнів у школах. Приємно й те, що саме Кернел є одним з потужних платників податків. 
Крім того, хочеться сказати величезне спасибі Компанії та БФ «Разом з Кернел» за якісне та дієве 
співробітництво в напрямку підтримки соціальної сфери. Так, у 2018 році навчальні заклади селища 
плідно співпрацювали з Компанією з метою покращення умов у школах та дитячих садочках. Кожне 
звернення та заявка були розглянуті Кернел, після чого надавалася фінансова допомога».

Володимир Козак, сільський голова Перегонівки (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Сплата податків надважлива як для країни в цілому, так і для населених пунктів зокрема. Бо ж лево-
ва частина податкових коштів використовується на створення комфортних умов проживання в селах, 
райцентрах, містах обласного значення тощо. Якщо говорити про досвід співпраці у напрямку спла-
ти податків з підприємством «Хлібороб» (Кернел), тут я можу лише подякувати аграріям. Бо вони за-
вжди вчасно та в повному обсязі, згідно з чинним законодавством, поповнюють наш бюджет. Влітку 
ми звернулися до компанії Кернел з проханням раніше сплатити податки за третій квартал, щоб ми 
змогли провести ремонт їдальні Перегонівського НВК до початку нового навчального року. І нас по-
чули. Завдяки оперативності й розумінню ми втілили в життя цей проект».

Ярослав Красовський, голова Тиврівської районної ради (Вінницька обл.)

«Недарма кажуть, що податки — це плата за цивілізацію, за можливість отримувати медичні послуги, 
навчатися, працювати тощо. Завдяки податкам сьогодні ми можемо утримувати бюджетні установи, 
забезпечувати роботу школи, амбулаторії, дитячого садочка навіть у найвіддаленішому селі району. Ми 
вдячні підприємству «Агро Інвест Україна» (Кернел) за те, що відповідально підходять до цього питання, 
прозоро поповнюючи скарбниці. Окрема подяка Компанії за благодійну та спонсорську допомогу».

Василь Клименко, голова Маньківської РДА (Черкаська обл.)

«Соціально-економічний розвиток регіону безпосередньо залежить від сумлінності платників подат-
ків. Сьогодні завдяки сплаченим податкам ми утримуємо сферу охорони здоров’я, освіту, можемо 
виплачувати заробітні плати бюджетникам. У напрямку сплати податків показовою є діяльність під-
приємства «Чорна Кам’янка» (Кернел). За роки співробітництва ми встигли переконатися в тому, 
що з Компанії по праву треба брати приклад іншим учасникам ринку. Крім того, кернелівці надають 
всебічну та дієву підтримку соціальній сфері підопічних сіл, за що ми їм дуже вдячні».

ПРО СУМЛІННУ СПЛАТУ ПОДАТКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВАМИ 

КЕРНЕЛ РОЗПОВІЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД

У 2018 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА КIРОВОГРАДЩИНI, ЧЕРКАЩИНI, 

ВIННИЧЧИНI, ОДЕЩИНI ТА МИКОЛАЇВЩИНI, 
СПЛАТИЛИ ПОНАД 255 МЛН ГРН ПОДАТКIВ255 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Кіровоградська область

Голованівський р-н  

35 млн 678  тис. грн 

м. Кропивницький

5 млн 470  тис. грн 
Новоархангельський р-н

5 млн 794  тис. грн 
Світловодський р-н 

Місцеві 

бюджети 

46 млн 
942  тис. грн

м. Миколаїв

2 млн 575  тис. грн 
Арбузинський р-н

Доманівський р-н

1 млн 55  тис. грн 

4 млн 605  тис. грн 
Врадіївський р-н 

Миколаївська область

Місцеві 

бюджети 

8 млн 
235  тис. грн

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

185 млн 37  тис. грн 

ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ  

70 млн 473  тис. грн 
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні ви-
робник і експортер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на світові ринки. 
Компанія щороку підтверджує беззаперечне лідер-
ство в усіх напрямках діяльності у регіонах присут-
ності та світових рейтингах. 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 істо-
рію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує в рей-
тингах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел 
визнано найбільш прозорою Компанією АПК відпо-
відно 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 Кер-
нел припадає близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Торговельнi марки Компа-
нії: «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 Туреч-
чина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозво-
ляє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії 
та близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту. 
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний на-
прямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку 
Компанія постачає на міжнародні ринки приблизно 
4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпа-
ку, 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 Кер-
нел. 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 пiдтрим-
ки територiальних громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiй-
ний фонд «Разом з Кернел». У Черкаській області 
Компанія обробляє землі в Катеринопільському, 
Тальнівському, Уманському, Маньківському, Мо-
настирищенському районах та представлена під-
приємством «Чорна Кам’янка». На Кіровоградщині, 
Вінниччині та Одещині Кернел орендує землі в Голо-
ванівському, Новоархангельському, Оратівському, 
Шаргородському, Ананьївському, Миколаївсько-
му, Тиврівському, Бершадському районах (під-
приємства «Хлібороб», «АФ Відродження», «Агро 
Інвест Україна»). У Миколаївській області Компанія 
представлена підприємствами «Вісла», «Злагода», 
«Україна», що проводять свою діяльність на землях 
Арбузинського та Врадіївського районів. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні про-
грами Благодійного фонду.

БЮДЖЕТ IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ 
КIРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, ВIННИЧЧИНИ, ОДЕЩИНИ ТА МИКОЛАЇВЩИНИ У 2018 РОЦI СКЛАВ 7 МЛН ГРН

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

ОСВІТА ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ 

МЕДИЦИНА/

СПОРТ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ/

АДРЕСНА ДОПОМОГА

КУЛЬТУРА/

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

1 млн 
800 тис. грн

2 
млн грн

500 
тис. грн

2 
млн грн

700 
тис. грн

 1 МЛРД 200 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Чигиринський р-н 

1 млн 538  тис. грн 

31 млн 51  тис. грн 
Золотоніський р-н  

27 млн 380  тис. грн 
Драбівський р-н  

5 млн 500  тис. грн
Монастирищенський р-н 

10 млн 83  тис. грн
Маньківський р-н 

Катеринопільський р-н 

16 млн 497  тис. грн 

Тальнівський р-н

4 млн 963  тис. грн 

Уманський р-н

1 млн 123  тис. грн

Черкаська область

м. Черкаси

Місцеві 

бюджети 

98 млн 
135  тис. грн

Одеська 
область

м. Одеса

Ананьївський р-н  

4 млн 295  тис. грн 

Місцеві 

бюджети 

44 млн 

295  тис. грн

Оратівський р-н

3 млн 445  тис. грн 

Немирівський р-н

220  тис. грн 

Тиврівський р-н 

13 млн 780  тис. грн 

Бершадський р-н

6 млн 850  тис. грн 

Шаргородський р-н

3 млн 135  тис. грн 

Вінницька область

Місцеві 

бюджети 

2727 млн 

430  тис. грн

м. Вінниця



Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики компанії  

Кернел є підтримка спортивних ініціатив у підопічних селах. 

Щороку агропідприємства Компанії спільно з БФ «Разом з Кернел» 

інвестують сотні тисяч гривень у сільський спорт. Йдеться про 

фінансування турнірів, змагань, придбання спортивного інвентарю 

для футбольних, волейбольних, баскетбольних команд, ремонти 

спортивних залів та благоустрій стадіонів.
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Петро Васильович ЗахарченкоПетро Васильович Захарченко    
 Посада:Посада:  головний агроном на підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел) головний агроном на підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: з 2011 рокуз 2011 року

«Ще з дитинства мав переконання в тому, що оберу професію, яка так чи 
інакше буде пов’язана з сільським господарством та вирощуванням агро-
культур. Оскільки народився та зростав у сільській місцевості, праця на зем-
лі була мені не чужа. Часто доводилося допомагати по господарству бать-
кам. Після школи вступив спочатку в технікум, а згодом і у вищий навчальний 
заклад — Уманський національний університет садівництва. Сьогодні маю 
близько тридцяти років стажу в галузі. У Кернел працюю останні вісім років. 

Наразі обіймаю посаду головного агронома господарства із земельним банком близько 18 тис. га в Катери-
нопільському, Уманському, Маньківському районах Черкащини та Новоархангельському районі Кіровоград-
щини. За роки праці зрозумів, що агроном передусім повинен володіти навиками комунікації. Адже щодня 
доводиться працювати не лише в полі, а й з людьми, яких треба розуміти та мотивувати на подальші успіхи. 
А ще агроном зобов’язаний цікавитися усіма новинками сфери — від технологій вирощування рослин, за-
собів захисту, мінеральних добрив, систем живлення до технічних інновацій. Щодо роботи в Кернел, то, як 
на мене, це та Компанія, яка дає фахівцю безліч перспектив  для розвитку та удосконалення. Ми повноцінно 
забезпечені всіма товарно-матеріальними цінностями, які потрібні для якісного виконання задач, отримуємо 
гідну заробітну плату, можливість спілкуватися з колегами з інших регіонів, навчатися, обмінюватися досві-
дом. Тут ти відчуваєш себе частиною команди, з якою впевнено крокуєш до спільних цілей, стаєш успішним. 
Бо успіх — це коли не лише маєш престижну роботу, а коли своєю працею приносиш користь тим людям, які 
тебе оточують, своїй Компанії, родині та країні».

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
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

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.

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

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВIКНА ДЛЯ СIЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

Завершення року ознаменувалося для початкової школи 
с. Довгополівка, що у Тиврівському районі Вінниччини, 
черговими результатами співпраці з Кернел. Нагадає-

мо, що восени підприємство «Агро Інвест Україна» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» надавали кошти на придбання матеріалів 
для ремонту грубок, бо приміщення закладу має пічне опален-
ня. Також аграрії передали освітньому осередку в користування 
комп’ютер, на День знань вітали першачків канцелярськими на-
борами.

— Нещодавно Компанія допомогла втілити в життя ще одну 
не менш важливу справу, — коментує Ганна Шпак, директор 
школи. — Мова про встановлення вікон у приміщені спортивної 
зали та в коридорі. Йдеться про п’ять конструкцій.

Справа в тому, що приміщенню закладу вже майже 90 ро-
ків. І за весь час функціонування вікна в будівлі не мінялися. 
Врешті-решт дерево прогнило й розсипалося прямо на очах. 
Зозуміло, що такий стан конструкцій впливав на енергозберіга-
ючий режим.

— Ми вдячні кернелівцям за те, що пішли нам назустріч у 
цьому питанні, — резюмує наша співрозмовниця. — Наразі наші 
маленькі вихованці (у школі навчаються тільки молодші дітки) 
отримали ще більш комфортні умови для отримання знань.

Протягом 2018 року агропідприємства Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» надавали всебічну підтримку 

навчальним закладам, які функціонують у підопічних 

селах. Щоразу на шпальтах газети ми інформували 

вас про проекти, які реалізовувалися за сприяння 

Компанії.

Не відмовили аграрії Кернел у проханні про підтримку 
учасникам волейбольної команди, яка діє при школі 
с. Новоселівка (Арбузинський р-н, Миколаївська обл.). 

Завдяки фінансуванню Компанії юні спортсмени одержали 
нову, сучасну та зручну форму.

— Протягом останніх двох років моя донька активно від-
відує секцію волейболу. Майже щодня проходять тренуван-
ня, — розповідає Яна Кузьмінська, жителька с. Новоселів-
ка. — Шкільна команда неодноразово брала участь у район-
них змаганнях серед навчальних закладів. Та й, як на мене, 

дуже позитивно, що наша  молодь має можливість проводи-
ти свій позаурочний час та дозвілля з користю. Тому дуже 
дякую аграріям Кернел за те, що відгукнулися на потребу та 
придбали для учасників команди форму, адже раніше діти 
займалися у власному спортивному одязі.

Варто зауважити, що Кернел активно підтримує освітні 
осередки Новоселівки. Неодноразово надавалася фінансова 
допомога для благоустрою та облаштування території школи, 
дитячого садочка. А ще аграрії розчищають дороги від снігу у 
зимовий період, надають підтримку соціальній сфері.

ПIДТРИМУЄМО ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛIСТIВ ПIДТРИМУЄМО ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛIСТIВ 

Подібне свято пройшло в за-
кладі культури с. Новоселівка, 
що в Арбузинському районі

Миколаївщини. Його учасниками 
стали майже 150 місцевих жителів. 
Для них організовано концертну 
програму, конкурси, розваги, ігри. 

УЧАСНИКАМ ЛОТЕРЕЇ – ЦIННI ПОДАРУНКИ
Традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят у сільських 

закладах культури проводяться тематичні святкові вечори. 

Зазвичай такі заходи відвідують місцеві мешканці, бо вони є 

гарною нагодою не лише зустрітися з друзями, односельцями, а 

й обговорити події року, що минає, та цікаво провести час. 

Але родзинкою дійства стало про-
ведення новорічної лотереї, спон-
сором якої стали компанія Кернел 
та БФ «Разом з Кернел».

— Три переможці розіграшу 
отримали від Компанії доволі цін-
ні подарунки — мікрохвильову піч, 
електричну м’ясорубку та набір по-
стільної білизни, — уточнює Світлана 
Одокій, завідувач Будинку культу-
ри. — Захід пройшов на високому рівні, 
нам вдалося гарно та у приємній ком-
панії провести передноворічний вечір. 
Додам, що Кернел не вперше підтри-
мує наші урочистості. Аграрії підключа-
лися до організації Дня села тощо.

За спонсорства Кернел у с. Новоселівка (Арбузинський р-н, За спонсорства Кернел у с. Новоселівка (Арбузинський р-н, 

Миколаївська обл.) пройшла новорічна лотереяМиколаївська обл.) пройшла новорічна лотерея

Завдяки фінансовій підтримці Завдяки фінансовій підтримці 

підприємства «Агро Інвест Україна» підприємства «Агро Інвест Україна» 

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

школі с. Довгополівка школі с. Довгополівка 

(Тиврівський р-н, Вінницька обл.) (Тиврівський р-н, Вінницька обл.) 

встановлено встановлено 

металопластикові вікнаметалопластикові вікна

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

придбали спортивну форму для волейбольної придбали спортивну форму для волейбольної 

команди школи с. Новоселівка команди школи с. Новоселівка 

(Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)(Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ВАЖЛИВО

БАНКIВСЬКI КАРТИ:
переваги використання

Все більше українців користуються банківськими платіжними картками 

замість готівки. Використовувати картку — набагато зручніше, надійніше 

й безпечніше. При цьому зняти готівку сьогодні можна в усіх банкоматах 

України та у відділеннях Укрпошти, які мають термінал. Також за номером 

картки можна не виходячи з дому здійснювати швидкі перекази чи інші 

банківські операції.

ЧОМУ ОРЕНДНУ ПЛАТУ 
ЗА ПАЙ КРАЩЕ ОТРИМУВАТИ 

НА ПЛАТIЖНУ КАРТКУ?
 Кошти приходять миттєво: Вам не потрібно 

стояти в черзі або чекати листоношу

Гроші надходять на Вашу картку в день, коли 
Компанія здійснює переказ.

 Кошти доступні без обмежень та цілодобово

Ви можете знімати готівку в усіх банкоматах 
України та у відділеннях Укрпошти, які мають 
термінал, безкоштовно. Також карткою можна 
розраховуватися в магазинах, аптеках, здій-
снювати оплату комунальних послуг, поповню-
вати мобільний або здійснювати інші платежі в 
інтернет-банкінгу.

 Відсутність прив’язки до Вашого місце-

знаходження

Ви можете зняти готівку не прив’язуючись до 
місця реєстрації чи проживання. Це можна зро-
бити в будь-якому населеному пункті по всій 
Україні.

 На картковий рахунок легко отримувати 

перекази від родичів і близьких

Використання платіжної картки набагато 

зручніше, надійніше і, звісно ж, безпечніше 

від готівки. Отримання орендної плати на 

банківську картку гарантує захист коштів від 

злодіїв і шахраїв. Також виключений варіант втрати 

гаманця з грошима.

• загублену або вкрадену платіжну картку мож-
на протягом кількох хвилин заблокувати, а загу-
блену або вкрадену готівку не повернеш;

• платіжна картка захищена PIN-кодом, який 
відомий тільки Вам;

• власник зможе самостійно контролювати ви-
плати за карткою, встановити ліміт використан-
ня коштів, що не дозволить витратити велику 
суму коштів;

• власник рахунку може відкрити додаткову 
картку для члена родини або довіреної особи. 
Додаткова картка дає можливість користувати-
ся коштами з карткового рахунку клієнта.

 SMS-інформування про зарахування коштів на рахунок 
(«Мобільний банкінг» — sms-повідомлення приходить на 
Ваш мобільний телефон).

 Поповнення мобільного телефону та інші платежі й пере-
кази в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн».

 Відкриття та обслуговування рахунку.
 Виготовлення платіжної  картки з чипом для власника ра-

хунку.
 Можливість отримувати виплати будь-якого виду, пенсія 

чи орендна плата, на одну картку.

БЕЗКОШТОВНI ПОСЛУГИ ВIД 
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Мільйони людей в усьому світі користуються платіж-

ними картками Райффайзен Банк Аваль

ЗРУЧНО!
Можливість розраховуватись у торговельних 

мережах та Інтернеті без комісій, 

здійснювати платежі та перекази за допомогою 

інтернет-банкінгу, зокрема оплачувати рахунки 

за світло, воду, газ, поповнювати 

мобільний телефон.

БЕЗПЕЧНО!
Можливість 

контролювати 

рух коштів 

через 

систему 

sms-інформування.

ЛЕГКО!
Зняття готівки в мережі 

банкоматів Райффай-

зен Банк Аваль або ін-

ших банків на території 

України та за кордоном 

цілодобово.

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

МIСЯЧНИЙ ПОСIВНИЙ КАЛЕНДАР – 2019
Не секрет, що городники-любителі відстежують посівні графіки та календарі, адже для отримання гарного врожаю й вирощування 

здорових рослин потрібно враховувати температурний режим, особливості поливу й обприскування, найкращий час для обрізки 

та підгодівлі. Будь-яка рослина, чи то квітка, чи кущ, чи ягідна культура вимагає уваги та індивідуального підходу, — інакше Ви не 

зможете отримати багатий врожай або виростити сад, яким захоплюватимуться всі сусіди.

Основні рекомендації для досвідчених і початківців містяться в місячному календарі. 

Його можна сміливо назвати головним помічником садівника й городника.

Січень
Зрозуміло, що зимовий місяць не підходить для 

любителів покопатися в землі, але найбільш завзяті 
городники можуть знайти собі справу й у цей пері-
од. Перегляньте заготовлене насіння й цибулини, 
проведіть їхню дезінфекцію, почніть пророщування 
для теплиць чи посійте у ящичках на підвіконні трохи 
зелені для столу. З квіткових висійте насіння бего-
ній, петуній на розсаду.

 Сприятливі дні: 10, 15, 16
 Несприятливі дні: 5, 6, 12, 21

Лютий
Другий місяць зими є досить насиченим, адже 

тепер точно пора провести вибракування насіння та 
цибулин, які погано перенесли зберігання, висіяти 
їх на розсаду й почати тепличні роботи. Саме час 
посіяти в парниках томати, всі види перцю й коре-
невої селери, а також будь-які інші рослини, які пе-
редбачають тривалий період зростання. Садівники 
можуть висіяти в парниках або горщиках насіння 
бегоній, петуній, гвоздик та хризантем.

 Сприятливі дні: 6, 7, 8, 12, 13, 17
 Несприятливі дні: 3, 4, 20

Березень
Перші весняні дні придатні для розчищення, 

планування та підготовки земельної ділянки. Мож-
на удобрити грунт, провести роботи з формування 
крон дерев і кущів, а якщо сонечко пригріло, то й 
просушити картоплю, висадити цибулю-сіянку, зе-
лень і салат. Квітникарям рекомендовано зайнятися 
посівом братків, примул, фуксії.

 Сприятливі дні: 4, 16
 Несприятливі дні: 3, 5, 31

ник «під зиму». Квітникарі можуть здійснити посадку 
ранніх квітів — тюльпанів, нарцисів і крокусів.

 Сприятливі дні: 3, 4, 8, 9, 18
 Несприятливі дні: 27, 28

Жовтень
У жовтні вже дозріли всі коренеплідні культури 

та плоди в садах, а урожай зібраний, просушений і 
законсервований, але роботи в садах і городах ще 
не закінчені. Тепер потрібно перекопати землю, 
вносячи добрива, перегній або гашене вапно. По-
міркуйте, як утеплити невеликі дерева, щоб вони не 
замерзли в період зимових холодів. Розширте сад, 
висадивши груші, яблуні й барбарис, а також посій-
те насіннєві рослини на зиму. До речі, чимало ви-
сівають під зиму й квітів — гвоздику, скабіозу, мак, 
дзвіночки.

 Сприятливі дні: 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30
 Несприятливі дні: 14, 27

Листопад
Хочете завжди мати на столі свіжу петрушку 

або кріп? Можна висіяти їх у скриньках на підвіконні 
або на тепличних грядках. Що стосується городніх 
робіт, то вони полягають у перекопуванні, зборі лис-
тя й мульчуванні рослин-багаторічок, а також зимо-
вому висіві моркви, часнику, селери. На клумбах по-
сійте ромашку, вербену і звіробій, висадіть флокси.

 Сприятливі дні: 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29
 Несприятливі дні: 4, 26

Грудень
Ось і настав час довгоочікуваного відпочинку! 

Тепер можна сміливо насолоджуватися резуль-
татами праці, відкриваючи компоти та овочеві за-
крутки. Можна додати вітамінів у звичайний раці-
он харчування, висіявши в ящиках трохи зелені й 
пряних трав — вони порадують вас яскравими зе-
леними паростками через пару тижнів. Квітникарі 
можуть почати пророщування гвоздик, лаванди і 
бегоній з насіння, а городникам, які мають землю 
в теплих районах країни, пора зайнятися висаджу-
ванням насіння томатів та пізніх сортів капусти для 
розсади.

 Сприятливі дні: 9, 11, 21
 Несприятливі дні: 26

Квітень
Квітень — насичений період для всіх власників 

садів і городів. Час висівати зелень і пряні трави, 
редиску, моркву. Також квітень підходить, щоб ви-
садити на грядки розсаду капусти (на випадок ніч-
них заморозків її варто прикривати плівкою). Теплі й 
сонячні дні в кінці квітня сприяють висадці картоплі. 
Добре було б урізноманітнити клумби гвоздикою та 
айстрами.

 Сприятливі дні: 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18
 Несприятливі дні: 5

Травень
У цей період завзяті любителі сільськогоспо-

дарських робіт навіть подумати не можуть про те, 
щоб відпочивати на сонечку, адже можна нарешті 
перенести на грядки помідорну, огіркову й бакла-
жанну розсаду, висадити буряк, патисони, горох 
і квасолю, засіяти шматочок ділянки кабачками й 
гарбузом, а також виділити рядки під картоплю. 
Прокидається не лише природа, а й комахи, так що 
перевірте ґрунт на наявність кладок шкідників. Під-
ходять для посіву будь-які квіти-однолітки.

 Сприятливі дні: 18, 28
 Несприятливі дні: 20, 29, 30

Червень
Майже всі посадки та посіви в цей час уже за-

вершені, а в найбільш теплих районах вдається на-
віть зібрати редис, щавель і петрушку. Наливається 
соком суничка, а земля настільки тепла, що в неї так 
і просяться вирощені в теплицях розсадні пагони 
помідорів, огірків і всіх видів перцю. У червні можна 
пересіяти насіння шпинату, кмину й кропу, а також 
влаштувати рейд проти комах-шкідників, прорідити 
посадки і приділити час поливу. До речі, чимало го-

родників переконані, що всі посадки важливо зро-
бити до Трійці, оскільки інакше вони не сформують 
плоди.

 Сприятливі дні: 4, 5, 6
 Несприятливі дні: 3, 11, 25

Липень
Головні вороги городників — посуха, комахи 

й бур’яни, так що всі дні вони проводять у роботах, 
пов’язаних з обробкою від комах і поливом. Все, що 
було посіяно й посаджено, у липні формує плоди, а 
активізувати цей процес рекомендується за допо-
могою пасинкування і прищіпки. Можна зайнятися 
роботами з розширення полуничних плантацій, 
обрізавши й розсадивши нові вуса-пагони, ще раз 
висіяти зелень і пекінську капусту. З квітів рекомен-
довано висаджувати немофілу, дельфініум та три-
циртіс.

 Сприятливі дні: 3, 11, 17, 30
 Несприятливі дні: 2, 28

Серпень
До початку серпня урожай переважно вже ви-

зрів. Саме час дістати й підготувати банки на смачні 
домашні соління з огірків і помідорів, компоти, ва-
рення й маринади. Рекомендується висадити нові 
кущі та дерева, посадити цибулини лілій і пересади-
ти крокуси.

 Сприятливі дні: 6, 7, 13
 Несприятливі дні: 1, 2, 30, 31

Вересень
У цей час тривають роботи зі збирання врожаю 

та формування пакетиків з насінням для нового сіль-
ськогосподарського року. Можна висаджувати дея-
кі культури — наприклад, моркву, цибулю або час-
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ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ КЕРНЕЛ

Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 

Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

Чекаємо ваші резюме:                      Детальна інформація за номером:
e-mail: student@kernel.ua                     +38 (050) 311 65 89

Ми запрошуємо молодих, активних та 
цілеспрямованих студентів взяти участь 
у конкурсі на наступні вакансії:

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
Полтава, Суми, Харків, Кропивницький, Миколаїв, 
Вінниця, Чорноморськ

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

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

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

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

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ 
Полтава, Миколаїв

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ХІМІК-ЛАБОРАНТ 
Чернігів

Агропідприємства

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ 
Полтава, Кропивницький

Управляюча компанія

Кернел – це більше ніж роботодавець. Насамперед це Компанія, яка надихає, 
дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотип-
них дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Кернел 
- це флагман інновацій, драйвер глобальних змін у житті кожного з нас та всієї України. 
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства 

ТОВ «АФ Вісла» (Кернел) вітає 
іменинників січня — жителів села 
Новоселівка (Арбузинський р-н, 

Миколаївська обл.):

•1 січня — Наталю Георгіївну Лівадару;
•1 січня — Галину Федорівну Самойленко;
•2 січня — Світлану Іванівну Божко;
•2 січня — Миколу Пилиповича Строїну;
•8 січня — Ксенію Сергіївну Павленко;
•12 січня — Галину Василівну Карлову;
•13 січня — Тетяну Михайлівну Мазур;
•13 січня — Леоніда Миколайовича 
Левченка;
•16 січня — Ігоря Миколайовича 
Задорожнюка;
•20 січня — Галину Михайлівну Шенкевич;
•29 січня — Зінаїду Михайлівну 
Чернієнко.

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!

Колектив підприємства 

ТОВ «АФ Вісла» (Кернел) вітає 

іменинників січня — жителів села 

Мар’янівка (Арбузинський р-н, 

Миколаївська обл.):

•1 січня — Ганну Степанівну Попович;

•1 січня — Зінаїду Федорівну Тарандюк;

•7 січня — Сергія Онисимовича 

Тарандюка;

•14 січня — Василя Станіславовича 

Лановенка;

•21 січня — Галину Костянтинівну Гурову;

•31 січня — Володимира Олексійовча 

Одінця.

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, надії.

Колектив підприємства 

ТОВ «АФ Вісла» (Кернел) вітає іменинників 

січня — жителів села Воля (Арбузинський 

р-н, Миколаївська обл.):

•11 січня — Катерину Степанівну Салову;

•22 січня — Валентину Анатоліївну Агу.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну січневу днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

  СКАНВОРД
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равління
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Те, чого
в піст
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1

1


