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Дорогі читачі!
Не порушуючи багаторічних тра-

дицій, перший випуск газети у 2019-му 
присвячено здобуткам та результатам 
роботи агропідприємств компанії Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел».

2018 рік був непростим, але вод-
ночас сповненим цікавими подіями 
та корисними проектами, які громади 
українських сіл реалізовували спільно з 
аграріями Кернел. І особливо приємно 
те, що ми з Вами досягли поставлених 
цілей. Бо завдяки дієвій співпраці та вза-
єморозумінню зуміли вкотре підвищити 
рівень життя в селах. Ми створювали 
гідні умови для навчання та виховання 
дітей у школах і дитячих садочках, ком-
форт у медичних установах, підтримува-
ли сільський спорт, культуру, духовність, 
покращували стан доріг, систем вулич-
ного освітлення та водопостачання.

Тепер про все по порядку. Спершу 
звернемо увагу на такий важливий на-
прямок діяльності Кернел, як сплата 
податків. Так, за підсумками 2018 року 
агропідприємства Компанії сплатили 
1 млрд 200 млн грн податків у бюджети 
всіх рівнів. Що стосується господарств 
Кернел, які працюють на Полтавщині, 
Кіровоградщині, Черкащині, Київщині 
та Харківщині, то обсяг їхніх податкових 
внесків у скарбниці різних рівнів склав 
понад 600 млн грн. Детальну інформацію 
про сплачені податки в розрізі районів 
Ви знайдете на шпальтах видання. Окре-
мо хотілося б вкотре наголосити на тому, 
що сплата податків — це справді вагомий 
показник роботи сільгоспвиробників. Бо 
від нього безпосередньо залежить наш 
добробут.

Тепер зупинимося на соціальних ін-
вестиціях Компанії та БФ «Разом з Кер-
нел». Тут теж маємо доволі переконливі 
цифри. 43 млн грн — у розвиток україн-
ських сіл і містечок! Порівняно з резуль-
татом 2017-го минулорічний показник 
на третину більший. Це ще раз доводить 
довгостроковість намірів аграріїв Кер-
нел — бути надійними помічниками для 
села та його жителів. Готовність Ком-
панії вкладати кошти в соціальну сферу 
населених пунктів свідчить про стабіль-
ність, а ще — про віру кернелівців у свою 
країну, людей та їхнє процвітання.

Хочеться сказати кілька слів і про 
привітальний новорічний проект Кер-
нел. Так, напередодні свят солодощі 
від Компанії отримали 66 тис. дітей —
учнів сільських шкіл і вихованців дитя-
чих садочків. Про те, як це було в селах 
Полтавської, Харківської, Черкаської, 
Київської та Кіровоградської областей, 
Ви зможете дізнатися, переглянувши 
інформаційний матеріал.

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 щасливе майбутнє 

своїх родин та всієї України.
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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
Цьогоріч у рамках традиційного 

новорічного проекту солодощі від 
Кернел отримали майже 

66 тисяч дітей. Приймала вітання 
й малеча, яка мешкає в селах 
Кіровоградської,  Черкаської, 

Полтавської, Київської та Харківської 
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.

П
Р

А
В

Д
А

 В
 Ц

И
Ф

Р
А

Х

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.
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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 мова йде про сільське господарство. 

Сьогодні пропонуємо Вам ознайомитися з тим, як аграрії Компанії виконують одні з основних, 

з точки зору розвитку сільських громад, принципів. Мова про сплату податків та інвестиції 

в соціальну сферу підопічних сіл.
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

НОВОРIЧНI ГОСТИНЦI ВIД КЕРНЕЛ НОВОРIЧНI ГОСТИНЦI ВIД КЕРНЕЛ   ОТРИМАЛИ 66 ТИСЯЧ ДIТЕЙ
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 і святкових вогників у освітніх закладах, чи не найкращий для того, 

щоб загадувати бажання та отримувати подарунки.

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

Напередодні новорічно-різдвяних свят у 
школи та дитячі садочки 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 новорічний проект є 
традиційним для Кернел. Він реалізовується у 
начальних закладах підопічних сіл уже п’ятий рік 
поспіль. Цьогоріч солодощі від Компанії отримали 
майже 66 тисяч дітей. Приймала вітання й малеча, 
яка мешкає в селах Черкаської, Кіровоградської,  
Полтавської, Київської та Харківської областей. 

ЗАГАЛЬНИЙ 

БЮДЖЕТ ВИТРАТ 

КОМПАНІЇ В РАМКАХ 

ВСІЄЇ КРАЇНИ СКЛАВ 

2,5 МЛН ГРН.

«Відколи на наших землях почав пра-
цювати Кернел, дітки, які виховуються в 
сільському НВК, отримують до новоріч-
них свят солодкі подарунки від аграріїв. 
Цьогоріч було роздано 140 комплектів 
солодощів. Педагогічний, батьківський 
колектив і, звісно ж, малеча, щиро вдяч-
ні за це. Також дякуємо кернелівцям за 
іншу допомогу, яку вони надали закладу у 
2018 році. Це й благоустрій (обкошуван-
ня) територій, і розчистка доріг у зимовий 
період. Крім того, Компанія передала в 
користування закладу чотири комплекти 
комп’ютерного обладнання».
Валентина Кудрявцева, директор Супоївського НВК 

(Яготинський р-н, Київська обл.)

«До новорічно-різдвяних свят близько ста ді-

тей, які є вихованцями сільського садочка та 

школи, отримали солодощі від підприємства 

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

Крім того, Компанія направила кошти на ор-

ганізацію новорічних вечорів для жителів сіл 

Старі Санжари, Пологи, Мала Перещепина. 

Ці заходи пройшли на базі місцевих закладів культури. Що стосується 

співпраці з Кернел в напрямку підтримки благоустрою, то тут зауважу, що 

аграрії завжди по можливості відгукуються на потреби. Зокрема, за їхньою 

допомогою проходив ремонт мосту, неодноразово надавалася техніка для 

вирішення господарчих питань тощо».

Анатолій Троян, голова Малопрещепинської ОТГ (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

«З представниками Кернел та БФ «Разом з Кернел» маємо налагоджену комунікацію. Головне — ми чуємо та розуміємо одне одного. Щодо новорічних активностей, які відбулися в селі за фінансової під-тримки Компанії, то це, в першу чергу, вручення дітям солодких подарунків, а також кошти, виділені на проведення новорічних вечорниць для місцевих жителів у Будинку культури. Дякую Компанії за створе-ний святковий настрій».
Володимир Щукін, голова Микільської сільради (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)

До 
малечі з 

Красноградського, 
Кегичівського, 

Лозівського, 
Шевченківського 

районів Харківщини 
завітали Діди Морози 

з подарунками від 
Кернел

Вихованці шкіл та дитячих садочків 
Драбівського району Черкащини та Яготинського району 

Київщини дякують Кернел за новорічні солодощі
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НОВОРIЧНI ГОСТИНЦI ВIД КЕРНЕЛ  ОТРИМАЛИ 66 ОТРИМАЛИ 66 ТИСЯЧ ДIТЕЙТИСЯЧ ДIТЕЙ

«Для вихованців нашої школи ста-

ло гарною традицією приймати 

новорічні привітання від пред-

ставників компанії Кернел та БФ 

«Разом з Кернел». Діти з нетер-

пінням чекають на новорічні ран-

ки, де отримують солодощі. Цього 

року Компанія вручила подарунки 

всім без винятку діткам, а їх у нас 

налічується 121. Варто додати, 

що аграрії надають систематичну 

фінансову підтримку соціальній 

сфері села, зокрема й освітній га-

лузі. Так, у школу були закуплені 

будівельні матеріали для поточно-

го ремонту приміщення, придбано 

меблі в кабінети. Дякуємо нашим 

орендарям за те, що звертають 

увагу на потреби освітян».

Світлана Семенченко, директор ЗОШ 

с. Броварки (Глобинський р-н, 

Полтавська обл.) 

 «Останніми роками ми не уявляємо новорічно-різдвяних свят без солодких презентів від підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Цьогоріч їх отримали всі наші ви-хованці. Крім того, Компанія оплатила виступи аніматорів на новорічному вогнику. Дітки отримали масу позитиву та захоплення від запрошених артистів. Окрему подяку вислов-люємо кернелівцями і за те, що завжди йдуть нам назустріч та допомагають. Наприклад, торік підприємство «Мрія» (Кернел) виділило фінансування на придбання матеріалів для ремонту кабінету першокласників».
Оксана Смирнова, в. о. директора Полтавського НВК (Лозівський р-н, Харківська обл.)

«Завдяки конструктивному діалогу 

з представниками підприємства 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» з року в рік нам вдається 

реалізувати важливі проекти. На-

приклад, у 2018-му Кернел направ-

ляв фінансування для проведення 

Інтернету в заклад, а також для 

поточних ремонтних робіт у примі-

щенні садочка та школи, для ремон-

ту шкільного автобуса, передавали 

в користування комп’ютерне об-

ладнання. Особливу увагу Компа-

нія завжди приділяє святам. Вітає 

першокласників з Днем знань, всіх 

вихованців комплексу — з Новим 

роком. Цьогоріч солодощі до свят 

отримало 102 дитини. Дуже вдячні 

орендарю за ґрунтовну підтримку».

Тамара Дяченко, 

директор Лебедівського НВК 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

«Напевно, кожна дитина з нетерпінням чекає новорічних свят із солодощами, подарун-

ками та веселощами. Чекають на них і вихованці нашого закладу. Уже декілька років 

поспіль вони отримують набори солодощів від Кернел. Приємно ще й те, що подарунки 

одержує вся малеча, а не лише дітки пайовиків. Тому особисто від себе та від адміні-

страції закладу висловлюю підприємству «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ве-

лику подяку за чуйність. Переконана, що з цими аграріями ми ще довго співпрацювати-

мемо, приносячи користь дітям».
Світлана Махова, педагог-організатор Бесарабівського НВК (Кегичівський р-н, Харківська обл.)

«З компанією Кернел та БФ «Разом з Кернел» ми маємо багаторічний досвід 

співпраці. Аграрії надають закладу всебічну підтримку. Обов’язковими стат-

тями, куди Компанія направляє кошти, є поточні ремонти у приміщенні школи, 

оздоровлення дітей, вирішення питань благоустрою територій, підвезення учнів 

на різноманітні заходи. Звісно, не залишаються наші вихованці й без новорічних 

подарунків. Їх представники Кернел вручають всім нашим діткам. Ми щиро вдяч-

ні Кернел за розуміння й за те, що, незважаючи на обставини, завжди тримають 

руку на пульсі життя  сільської освіти».
Оксана Коврига, директор ЗОШ с. Чевельча (Оржицький р-н, Полтавська обл.)

Святкування новорічних вогників разом з Кернел 
у навчальних закладах сіл Зіньківського та Решетилівського 

районів Полтавщини

Солодкий Новий рік з Кернел 
відзначили й дітки з сіл Глобинського та 

Лубенського районів Полтавської 
області
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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 для співробітників і турбота про навколишнє середовище.

Насправді сільгоспвиробників, які дотримуються вищеперерахованих домінант, можна 
перелічити на пальцях. Проте до їхнього переліку впевнено можна зарахувати агро-
підприємства компанії Кернел — лідера агропромислового комплексу нашої країни. 

Сьогодні пропонуємо Вам ознайомитися з тим, як аграрії Компанії виконують одні з основ-
них, з точки зору розвитку сільських громад, принципів. Йдеться про сплату податків та інве-
стиції в соціальну сферу підопічних сіл. Саме сумлінне наповнення місцевих та державного 
бюджетів дозволяє забезпечувати виконання державою своїх функцій. Це безперебійна ро-
бота ФАПів, амбулаторій, лікарень, шкіл та дитячих садочків, бібліотек і закладів культури, 
благоустрій населених пунктів — якісні дороги, водопостачання та освітлення, а ще — вчас-
на виплата пенсій. Інакше кажучи, це основа нашого з Вами добробуту.

У 2018 РОЦI АГРОБIЗНЕС КЕРНЕЛ  

ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 РОКУ КЕРНЕЛ СПЛАТИВ 1 МЛРД 800 МЛН ГРН ПОДАТКОВИХ 

КОШТІВ  ДО МІСЦЕВИХ ТА ДЕРЖАВНОГО БЮЖЕТІВ, 

З НИХ АГРОПІДПРИЄМСТВА  КОМПАНІЇ —

1 МЛРД 200 МЛН 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 пенсіонерам 

двох областей України.

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.

Олександр Скрипник, голова Покровської сільради (Зіньківський р-н, Полтавська обл.)

«Соціально-економічний розвиток будь-якого населеного пункту безпосередньо залежить 
від податкових надходжень у бюджет. Завдяки податкам ми можемо забезпечувати функ-
ціонування лікарень, шкіл, дитячих садочків. Наведу приклади того, куди були спрямовані 
податкові кошти торік: це заміна вікон та дверей у приміщенні Будинку культури, придбан-
ня устаткування, ноутбуків для цього закладу; це комп’ютерна техніка для амбулаторії та 
ФАПів, закупівля кардіографа, ліків першої необхідності, невідкладна допомога, заробітна 
плата співробітників; також харчування вихованців садочка та учнів молодшої школи тощо. 
Стосовно діяльності аграріїв Кернел у сегменті сплати податків можу акцентувати, що вони 
сумлінно підходять до цього питання. Не менш добросовісно вони інвестують у соціаль-
ну сферу. Дякуємо Компанії та її представникам у регіоні, зокрема Світлані Вороновій, за 
співпрацю та розуміння».

Віра Пащенко, голова Недогарківської ОТГ (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

«Якщо говорити простими словами, то податки — це основа нашого комфортного життя. 
Це можливість навчатися, отримувати медичні послуги, відвідувати культурні заходи, пе-
ресуватися освітленими вулицями. Крім того, це заробітна плата працівників бюджетних 
установ. Сьогодні наш бюджет формується з частини ПДФО, сільськогосподарського фік-
сованого податку, податку за оренду землі тощо. Ми дуже вдячні всім нашим платникам, 
зокрема й Кернел, за те, що сумлінно й у повному обсязі поповнюють наші скарбниці. Осо-
блива подяка кернелівцям за те, що підтримують соціальну сферу та благоустрій, розчища-
ють дороги, допомагають закладам освіти та культури».

Анатолій Бакай, голова Петрівської сільради (Красноградський р-н, Харківська обл.)

«Сьогодні від наповнення бюджетів податковими коштами залежить чимало. Адже ці над-
ходження використовуються для того, щоб вирішувати найнагальніші питання громади. 
Наприклад, торік завдяки податковим коштам ми зуміли реалізувати проект із відкриття 
третьої групи дитячого садочка, провели капітальний ремонт приміщення. Це дозволило 
позбутися так званої черги в садок, бо всі охочі отримали можливість відвідувати заклад. 
Крім того, на базі садочка створено нові робочі місця. Не менш важливим було встанов-
лення дитячих  майданчиків у населених пунктах сільради, ремонт Будинку культури та при-
дбання необхідного обладнання для цього закладу. Отже, як бачимо, податки дозволили 
втілити в життя дійсно важливі справи. І дуже добре, що ми з сільгоспвиробниками регіону 
маємо спільне бачення й розуміння того, що сучасний бізнес повинен бути соціально відпо-
відальним, працювати прозоро, чесно та дієво!»

ПРО СУМЛІННУ СПЛАТУ ПОДАТКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВАМИ 

КЕРНЕЛ РОЗПОВІЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД

У 2018 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 
У КIРОВОГРАДСЬКIЙ, КИЇВСЬКIЙ, ПОЛТАВСЬКIЙ, 

ЧЕРКАСЬКIЙ ТА ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ СПЛАТИЛИ 
ПОНАД 600 МЛН ГРН ПОДАТКIВ600 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Полтавська область

Лохвицький р-н    

323 тис. грн 

Чорнухинський р-н    

9 млн 864 тис. грн 

Пирятинський р-н    

14 млн 105 тис. грн 

Гребінківський р-н    

7 млн 748 тис. грн 

Оржицький р-н    

39 млн 368 тис. грн 

Глобинський р-н    

15 млн 593 тис. грн 
Кременчуцький р-н    

9 млн 979 тис. грн 

Гадяцький р-н    

1 млн 247 тис. грн 

Зіньківський р-н    

3 млн 972 тис. грн 

Котелевський р-н    

1 млн 668 тис. грн 

Чутівський р-н    

1 млн 749 тис. грн 

Полтавський р-н    

1 млн 576 тис. грн 

Решетилівський р-н    

14 млн 109 тис. грн 

Новосанжарський р-н    

17 млн 579 тис. грн 
Кобеляцький р-н    

9 млн 642 тис. грн 

Лубенський р-н    

20 млн 545 тис. грн 

Козельщинський р-н    

1 млн 539 тис. грн 

Семенівський р-н    

6 млн 439 тис. грн 

м. Полтава

Державний 

бюджет 49 млн 
282  тис. грн 177 млн 

45  тис. грн

Київська область

Яготинський р-н    

23 млн 707 тис. грн 

Тетіївський р-н     

61 тис. грн 

23 млн 

768  тис. грн

Місцеві 

бюджети 

85 млн 
604  тис. грн

Місцеві бюджети 

Державний 

бюджет 

м. Київ
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СУМА IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ КIРОВОГРАДЩИНИ, 
КИЇВЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ Й ХАРКIВЩИНИ У 2018 РОЦI СКЛАЛА ПОНАД 10 МЛН ГРНПОНАД 10 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 
870 тис. грн

4 млн 
260 тис. грн

545 
тис. грн

1 млн 
435 тис. грн

1 млн 
960 тис. грн

 СПЛАТИВ 1 МЛРД 200 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Богодухівський р-н    

462 тис. грн 

Валківський р-н    

607 тис. грн 

Нововодолазький р-н    

930 тис. грн 

Красноградський р-н    

12 млн 379 тис. грн 

Кегичівський р-н    

4 млн 670 тис. грн 

Первомайський р-н    

7 млн 485 тис. грн 

Шевченківський р-н    

2 млн 605 тис. грн 

Балаклейський р-н    

358 тис. грн 

Лозівський р-н     

16 млн 302 тис. грн 

Сахновщинський р-н    

15 млн 962 тис. грн 

Харківська область

98 млн 

135  тис. грн

Місцеві бюджети 

41 млн 
389  тис. грн

Державний 

бюджет 

м. Харків

Монастирищенський р-н    

5 млн 500 тис. грн 

Чигиринський р-н    

1 млн 538 тис. грн 

Маньківський р-н    

10 млн 83 тис. грн 

Золотоніський р-н     

31 млн 51 тис. грн 

Тальнівський р-н    

4 млн 963 тис. грн 

Катеринопільський р-н    

16 млн 497 тис. грн 

Уманський р-нУманський р-н        

1 млн 123 тис. грн

Драбівський р-н     

27 млн 380 тис. грн 

Черкаська область

61 млн 

760  тис. грн
Місцеві 

бюджети 

18 млн 
240  тис. грн

Державний 

бюджет 

м. Кропивницький

Новоархангельський р-н    

5 млн 470 тис. грн 

Голованівський р-н    

3535 млн  млн 678678  тис. грнтис. грн  

Світловодський р-н    

5 млн 794 тис. грн 

46 млн 

942  тис. грн

Місцеві бюджети 

20 млн 
27  тис. грн

Державний 

бюджет 

Кіровоградська область

м. Черкаси
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Олег Васильович КлючкаОлег Васильович Ключка      
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на 

підприємстві «Мрія» (Кернел), Харківська обл.підприємстві «Мрія» (Кернел), Харківська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2005 року з 2005 року

«За майже тридцять років стажу в сільському господарстві я зрозумів: той, хто любить 
і живе професією, обов’язково стане успішним у ній. Ще на світанку своєї кар’єри я 
прийшов працювати в колгосп помічником комбайнера, згодом пересів на комбайн 

«ДОН-390», і так розпочався мій старт  у аграрній сфері. Коли ми стали частиною Кернел, відбулися карди-
нально позитивні зміни. Зайшла нова техніка, здебільшого європейських виробників: Case, Fendt тощо. Ми 
відчули себе сучасними аграріями, а головне — ефективними. Бо врожаї почали отримувати доволі високі. 
Крім того, позбулися проблем з постачанням запасних частин для ремонтів, пального. Те саме можна ска-
зати про заробітну плату — вона виплачується вчасно та в повному обсязі, що не менш важливо. Та й умови 
праці покращилися. Сьогодні на території господарств маємо укомплектовані майстерні, де все під рукою. 
Одразу видно, що тут працює вправний господар. І ми не залишаємося на місці, а впевнено крокуємо в май-
бутнє. Наразі я переважно долучаюся до операцій з підготовки ґрунту, внесення рідких добрив, дискування, 
посіву сидератів. Пишаюся тим, що працюю в Кернел, що маю можливість розвиватися, досягати поставле-
ної мети, та отримую від цього задоволення».

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Придніпровський край» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, 

Глобинський р-ни Полтавської обл; с. Вознесенське, 
Золотоніський р-н, смт Драбів, Драбівський р-н, 
Черкаська обл.; с. Фарбоване, Яготинський р-н, 

Київська обл.)
 Наявність посвідчення тракториста різних 

категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, 

Глобинський р-ни Полтавської обл.; с. Вознесенське, 
Золотоніський р-н, смт Драбів, Драбівський р-н, 
Черкаська обл.; с. Фарбоване, Яготинський р-н, 

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

вітчизняну та імпортну техніку.

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

                      (067) 513-32-92

КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Кер-
нел щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках 
діяльності у регіонах присутності та глобальних рейтингах. Про-
тягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшавській фондовій 
біржі. У 2011-му IPO Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му
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, розміс-
тивши 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 у по-

ДОВIДКА над 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євро-
союзу, 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 Компанія постачає на міжнародні ринки 
приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, заку-
повуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на понад  550 тис. га землі. Одночасно з 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фінансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, 
соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єд-
нали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили одно-
йменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтав-
ській області Компанія обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пи-
рятинському, Гребінківському, Глобинському, Кременчуцькому районах 
та представлена підприємствами «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-

Агро» (Кернел). У Новосанжарському, Кобеляцькому, Кременчуць-
кому, Козельщинському районах Полтавщини працює регіональне 
управління «Аршиця» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У 
Решетилівському та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У Зінь-
ківському, Котелевському, Чутівському — регіональне управління 
«Україна» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У Драбівському та 
Золотоніському районах Черкащини, а також у Яготинському районі 
Київської області інтереси Кернел представляє підприємство «При-
дніпровський Край». У Чигиринському районі Черкащини та Світло-
водському районі Кіровоградщини працює підприємство «Кам’янка» 
(Кернел). Що ж до Харківської області, то тут компанію Кернел пред-
ставляють: підприємство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозівському, 
Сахновщинському, Кегичівському, Нововодолазькому, Красноград-
ському та Валківському районах, «Краснопавлівський КХП» (Кернел), 
що орендує землі в Лозівському, Первомайському, Сахновщинсько-
му та Балаклійському районах, а також підприємство «Україна» (Кер-
нел), що обробляє паї в Шевченківському районі області. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні програми Благодійного 
фонду.

Галина Іванівна ЮрченкоГалина Іванівна Юрченко      
 Посада:Посада:  фахівець із персоналу на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), фахівець із персоналу на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), 
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«Так трапилося в житті, що, маючи бухгалтерську освіту, пов’язала своє професійне 
життя зі всім тим, що стосується кадрового адміністрування та персоналу. Я безпосе-

редньо займаюся прийомом та звільненням співробітників, відпустками, наданням довідок за місцем вимоги 
тощо. Мій робочий день — це спілкування зі співробітниками, яких налічується близько 600. Тому я вважаю, що 
найпершим правилом, яке повинно стати навіть принципом, має бути «вислухай, почуй, зрозумій». Що ж сто-
сується роботи в Кернел, то я переконана, що тут є чимало можливостей і перспектив для розвитку та кар’єр-
ного зростання. Особливо це стосується молоді, тих людей, які ще шукають своє місце. У нас розроблено ряд 
спеціальних програм, як для зовнішніх кандидатів — студентів вишів, так і для внутрішніх, тих, хто вже працює 
в Компанії, але може відкрити себе заново. Наголошу ще й на тому, що наразі ми користуємося в роботі су-
часними комп’ютерними програмами, що дозволяє зробити процеси більш ефективними, оптимізувати їх, та 
позбавляє від ручної праці. У поняття успіху вкладаю чимало складових, бо для кожного з нас він має свої «від-
тінки». Для мене успіх — це улюблена робота та родина — онуки, діти. Я все це маю, а отже, я успішна».

ДЯКУЄМО ЗА НОВОРIЧНИЙ НАСТРIЙ!
«Шановне керівництво підприємства «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел»!
Від імені мешканців села Глинськ, працівників закладів культури та аматорів 
сцени вітаємо Вас з Новим роком, що постукав у наші домівки! Бажаємо 
здоров’я, наснаги, успіхів у справах та щедрих врожаїв! Також дякуємо за 
матеріальну допомогу, спрямовану на організацію новорічних свят та при-
дбання нової художньої літератури для сільської бібліотеки. Завдяки Вашій 
підтримці глядачі новорічного вечора, який проходив у нашому закладі куль-
тури, милувалися новими іграшками та гірляндами на ялинці, а всі учасники 
дійства отримали солодкі подарунки від Діда Мороза.»

З повагою, Н. Водяна, директор Глинського Будинку культури, та Т. Стецунова, бібліотекар 

Глинської сільської бібліотеки (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)

ПОДЯКА ЗА ЛЮДЯНIСТЬ ТА РОЗУМIННЯ
«Сьогодні для села вкрай важливо мати надійних та соціально відповідаль-
них орендарів. І не лише тих, хто досягає урожайності та прибутковості, а 
й тих, хто турбується про сільські території, про комфорт жителів. Підпри-
ємство «Говтва» (Кернел) є саме таким орендарем. Розповім про ситуацію, 
яка могла принести чимало незручностей та дискомфорту мешканцям на-
шої громади. Але завдяки Кернел цього, на щастя, не сталося. Мова про 
суворі заметілі, якими зима нагадувала про себе у грудні та січні. Аграрії 
підприємства «Говтва» (Кернел) вчасно приходили на допомогу, працюва-
ли вдень та вночі для того, щоб уникнути колапсу. Окрема подяка Компанії й 
за допомогу у придбанні будівельних матеріалів, які використовуватимуть-
ся для покращення інфраструктури нашого села. У 2019 році хочу побажати 
кожному населеному пункту по такому орендарю, як Кернел». 

З повагою, Віра Олефір, голова Микілківської сільради (Котелевський р-н, Полтавська обл.)

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ
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.

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ЮВIЛЕЙНI ПРИВIТАННЯ ПАЙОВИКIВ

Так, вітання з 95-річ-
чям від представників 
підприємства «Мрія» 

(Кернел) приймала Віра 
Тесленко з с. Петрівка, що 
у Красноградському районі 
Харківщини. А представники 
«Говтви» (Кернел) завітали 
на гостину до Марії Кісіль із 
с. Каленики Решетилівського 
району Полтавщини, яка від-
значила 80-річчя.

Цьогорічна зима стала щедрою на ювілярів. Не порушуючи багаторічних традицій, представники 

агропідприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» вітали з ювілейними датами своїх пайовиків — 

жителів підопічних сіл. Адже дожити до таких поважних років, це, як то кажуть, не поле перейти.

Вітання від Кернел Вітання від Кернел 

приймає Марія приймає Марія 

Кісіль з с. Каленики Кісіль з с. Каленики 

(Решетилівський р-н, (Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.)Полтавська обл.)

Кернелівці привітали зі славним Кернелівці привітали зі славним 

ювілеєм Віру Тесленко з с. Петрівка ювілеєм Віру Тесленко з с. Петрівка 

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

платіжними 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-

ЯК ОТРИМУВАТИ ОРЕНДНУ ПЛАТУ НА БАНКIВСЬКУ КАРТКУ? 
ПОВІДОМТЕ ПРО СВОЮ ГОТОВНІСТЬ ТА БАЖАННЯ ОТРИМАТИ БАНКІВСЬКУ КАРТКУ ЗА НОМЕРОМ: 0 800 501 483.

Вам не потрібно їхати до банку, співробітники Райффайзен Банку приїдуть до Вас, щоб особисто відкрити рахунок.
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ВIТАЄМО!
16 лютого ювілей завітає на поріг 

НАДІЇ ПЕТРІВНИ БЛУДОВОЇ 

із с. Бессарабівка, що в Кегичівському 

районі Харківщини.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

З повагою, колектив підприємства 

«Мрія» (Кернел)

15 лютого ювілей святкуватиме 

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА ПОВОВА 

із с. Домаха Лозівського району 

Харківщини.

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 повагою, колектив підприємства 

«Мрія» (Кернел)

22 лютого ювілейну дату відзначатиме 

МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ КУДРЕВИЧ 

із с. Петрівка, що у Красноградському 

районі Харківщини.

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

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

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

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

З повагою, колектив підприємства 

«Мрія» (Кернел)

18 лютого ювілейну дату відзначатиме 

БОРИС КОРНІЙОВИЧ ПОПОВ 

із с. Домаха Лозівського району 

Харківщини.

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,

А вже по праву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.

А час летить нестримно далі,

Й душа немов би молодіє,

По ліву руку всі печалі,

По праву руку — всі надії.

Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука.

Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

З повагою, колектив підприємства 

«Мрія» (Кернел)

7 лютого свій 60-річний ювілей 

відзначає МИКОЛА ІВАНОВИЧ МОРОЗ 

із с. Старі Санжари Новосанжарсь-

кого району Полтавської обл.

Шістдесят — не привід для печалі,

Шістдесят — це зрілість золота.

Хай до ста, а може, ще і далі

Йдуть, не озираючись, літа.

Хоч було тривог в житті багато,

Та не будем згадувать сумне, 

Бо горить в душі іще багаття,

Ще вогонь горить. Це — головне!

Здоров’я міцного зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру,

Ласки від Бога, добра — від людей

На многії і благії літа.

З повагою, колектив підприємства 

«Говтва» (Кернел),  соціальний 

працівник села, друзі та рідні

Шановні читачі!
Якщо Ви бажаєте отримувати першими ще більше корисної 

інформації про діяльність агропідприємств Кернел та про 

соціальні проекти, які Компанія реалізовує спільно 

з БФ «Разом з Кернел», ми з задоволенням розповідатимемо 

Вам про це у наших щомісячних e-mail-розсилках.

Для цього Вам варто зателефонувати за номером 

0-800-501-483 
або надіслати листа на скриньку 

u-kozhen_dvir@ukr.net
повідомивши адресу своєї електронної пошти

Будьте в курсі подій та новин! Залишайтеся разом з Кернел!


