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Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Дорогі читачі!
Не порушуючи багаторічних тради-

цій, перший випуск газети у році при-
свячуємо здобуткам та результатам ро-
боти агропідприємств компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел».

2018-й 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 ж до господарств Кернел, 
які працюють на Чернігівщині, Сумщи-
ні та Полтавщині, то обсяг їхніх подат-
кових внесків у скарбниці різних рівнів 
склав понад 500 млн грн. Детальну ін-
формацію про сплачені  податки в роз-
різі районів можна знайти на шпальтах 
видання. Окремо хотілося б вкотре на-
голосити на тому, що сплата податків —
це справді вагомий показник роботи 
сільгоспвиробників. Бо від нього безпо-
середньо 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 дово-
дить довгостроковість намірів аграріїв 
Кернел — бути надійними помічниками 
для села та його жителів. Адже готовність 
Компанії вкладати кошти в соціальну сфе-
ру населених пунктів свідчить про стабіль-
ність, а ще — про віру кернелівців у свою 
країну, людей та їхнє процвітання.

Кілька слів хочеться сказати й про 
привітальний новорічний проект Кер-
нел. Так, напередодні свят солодощі від 
Компанії отримали 66 тис. дітей — учнів 
сільських шкіл і дитячих садочків. Про 
те, як це було у селах Чернігівської, Сум-
ської та Полтавської областей, Ви змо-
жете дізнатися, переглянувши інформа-
ційний 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 успішне 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 солодощі 

від Кернел отримали майже 
66 тисяч дітей. Приймала 

новорічні вітання й малеча, яка 
мешкає в селах Чернігівської, 

Сумської та Полтавської 
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.
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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.



2 7 лютого 2019 року

«Напередодні Нового року представники підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» вручали 
діткам з нашого села — учням школи та вихованцям садоч-
ка — солодощі. Мій  син Динило, який навчається в першо-
му класі, залишився задоволеним такими гостинцями. Тому  
висловлюю щиру подяку Компанії за те, що подарували ма-
лечі гарний настрій і викликали щасливі посмішки на їхніх 
обличчях. Успіхів Вам та процвітання».

Наталія Мордалевич, жителька с. Березова Рудка (Пирятинський р-н, 
Полтавська обл.)

  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 та 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 агропідпри-

ємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел» — для того, щоб привітати дітей і 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 ві-
тання й малеча, яка мешкає у селах Чернігів-
ської, Сумської та Полтавської областей. 

ЗАГАЛЬНИЙ 

БЮДЖЕТ ВИТРАТ 

КОМПАНІЇ В РАМКАХ 

ВСІЄЇ КРАЇНИ СКЛАВ 

2,5 МЛН ГРН.

«Щороку мої діти отримують від Кернел солодощі до новорічно-різд-

вяних свят. Цей рік не став винятком. Мої сини не залишилася без 

смаколиків. Додам, що наповнення подарунка доволі гарне. Та й вза-

галі, співпрацею з цією Компанією наша родина цілком задоволена, 

бо аграрії вчасно розраховуються за паї, завжди уважні до потреб 

пайовиків. Наведу приклад: торік орендну плату за пай ми отримува-

ли коштами, і це було у першому триместрі,  від моменту написання 

заяви до отримання виплати минуло трохи більше тижня».

Леся Булава, жителька с. Озеряни (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

«Для вихованців нашого закладу ста-
ло гарною традицією приймати ново-
річні привітання від представників під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Діти з нетерпін-
ням чекають новорічних ранків, на яких 
отримують солодощі. Цього року Компанія 
вручила 57 презентів — всім без винятку 
вихованцям садочка. Хочу зауважити, що 
аграрії надають систематичну фінансову 
підтримку соціальній сфері сіл сільради, 
зокрема й навчальним закладам, плідно 
співпрацюють із сільською радою та ра-
йонним відділом освіти».

Тамара Святець, завідувач ДНЗ «Ромашка» 
с. Вільшана (Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

«Останніми роками ми не уявляємо новорічно-різдвяних свят без солодких презентів від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Цьогоріч їх отримали всі вихованці дошкільного підрозділу (22 подарунки) та учні школи (70 подарунків). За що 
педагогічний і батьківський колективи дуже вдячні Кернел. Окрему подяку висловлюємо Компанії й за те, що ніколи не відмовляють за-
кладу у вирішенні господарчих  питань».

Сергій Іржавський, директор НВК смт Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.)

«З компанією Кернел та БФ «Разом з 

Кернел» ми маємо багаторічний досвід 

співпраці. Аграрії надають всебічну під-

тримку закладу. Торік Кернел направляв 

кошти на проведення поточних ремонтів 

шкільного приміщення, виділяв транспорт 

для підвезення учнів на конкурси та зма-

гання, а також на вирішення господарчих 

питань. Одним з обов’язкових моментів 

нашого співробітництва є новорічні по-

дарунки для діток. Їх отримують усі учні 

школи. Цьогоріч гостинці презентували 

42 діткам. Ми щиро вдячні кернелівцям за 

розуміння й за те, що, незважаючи на об-

ставини, завжди тримають руку на пульсі 

життя сільської освіти».

Катерина Складанна, директор школи с. Галайбине 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Аграрії Кернел завжди йдуть назустріч 
потребам нашого закладу. Дієвою є 
допомога Компанії у покращенні умов 
навчання. Зокрема, торік направлялося 
фінансування на проведення поточних 
ремонтів, виділялася техніка для обла-
штування шкільних територій. Не можу 
не подякувати й за новорічні солодощі, 
які отримали 42 вихованці НВК. Спасибі 
за людяність та за добро!»

Євген Шовкун, директор НВК с. Писарівка 
(Сумський р-н, Сумська обл.)

Вихованці шкіл і дитячих садочків 

Ніжинського та Куликівського районів Чернігівщини 

дякують Кернел за новорічні солодощі

Святкування новорічних вогників 

разом з Кернел у навчальних закладах 

Борзнянського району 

Чернігівщини
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НОВОРIЧНI ГОСТИНЦI ВIД КЕРНЕЛ  ОТРИМАЛИ 66 ОТРИМАЛИ 66 ТИСЯЧ ДIТЕЙТИСЯЧ ДIТЕЙ

«Напевно, кожна дитина з нетерпінням чекає новоріч-

них свят із солодощами, подарунками та веселощами. 

Не є винятком і вихованці нашого дитячого садочка. Уже 

кілька років поспіль вони отримують набори солодощів 

від Кернел. Приємно ще й те, що подарунки одержує 

вся малеча, а не лише дітки пайовиків. Безмежну подя-

ку особисто від себе, від адміністрації закладу та батьків 

хочу висловити підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» і за іншу фінанову допомогу. Адже 

Компанія неодноразово допомагала нам у придбанні 

комп’ютерної техніки, меблів. Дай Боже цим аграріям 

довголіття, щоб ми ще довго співпрацю-

вали, приносячи користь дітям».

Світлана Загірняк, завідувач ДНЗ «Лелеченька» 

с. Талалаївка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

«Сьогодні з жодним агроформуванням ми не співпрацюємо настільки плідно, як з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел).Ці аграрії спільно з БФ «Разом з Кернел» уже декілька років поспіль є нашими надійними помічниками й партнерами. Ком-панія систематично виділяє кошти на оздоровлення діток, на покращення умов навчання — йдеться про поточні ремонти, заміну дверей, придбання меблів, покращення інтер’єру навчальних класів. Кернелівці завжди вітають першачків з Днем знань, всіх без винятку учнів школи — з новорічним святами. Дуже дякуємо Кернел за увагу, турботу та небайдужість до освітньої сфери».

Людмила Ярмак, директор школи с. Колісники (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) 

«Компанія Кернел розпочала працювати 
в нашому селі трохи більше року тому. 
Незважаючи на це, ми відразу знайшли 
з аграріями спільну мову та налагодили 
діалог. Приємно й те, що Кернел завжди 
уважно ставиться до наших звернень. 
Торік Компанія надала значу допомогу у 
проекті покращення дорожнього покриття, 
оплативши придбання потрібної кількості 
піску та щебеню. Також були подарунки 
учасникам бойових дій, жителям села до Дня Перемоги, 
першокласникам — до Дня знань, ну й, звичайно ж, соло-
дощі вихованцям садочка та учням школи до Нового року. 
За все це щира подяка».

Валентина Бусел, в. о. старости с. Орлівка 
(Куликівський р-н, Чернігівська обл.)

Малеча 

з навчальних закладів  Варвинщини 

(Чернігівська обл.) відзначала новорічні вогники 

з подарунками від Кернел

До малечі з сіл  Буринського, 

Недригайлівського, Роменського, 

Сумського районів Сумщини 

завітали Діди Морози з подарунками 

від Кернел

«Завдяки конструктивному діалогу з представниками підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» з 

року в рік нам вдається реалізувати важливі проекти. Наприклад, у 2018-му основними напрямками співпраці з Кернел 

була освіта, духовність та благоустрій (йдеться про ремонт дорожнього покриття). Особливу увагу Компанія завжди при-

діляє школі та дитячому садочку. Цьогоріч новорічні солодощі отримало 52 діток. Крім того, кернелівці вітали першоклас-

ників із Днем знань. Ми вдячні нашому орендарю за ґрунтовну й таку важливу підтримку. А ще — за чудовий новорічний 

натрій нашої малечі».
Михайло Дмитрієвський, голова Валківської сільради (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

Солодкий 

Новий рік з Кернел відзначили й дітки з сіл 

Прилуцького та Срібнянського районів 

Чернігівської 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 по 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 інвестиції в соціальну сферу підопічних сіл. Саме сумлін-
не наповнення місцевих та державного бюджетів дозволяє забезпечувати виконання дер-
жавою своїх функцій. Це безперебійна робота ФАПів, амбулаторій, лікарень, шкіл та дитячих 
садочків, бібліотек і закладів культури, благоустрій населених пунктів — якісні дороги, водо-
постачання та освітлення, а ще — вчасна 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.

Петро Бакуменко, голова Варвинської районної ради (Чернігівська обл.)

«Роль податкових надходжень у місцеві бюджети сьогодні переоцінити важко. Адже подат-
ки — це фундамент повноцінної життєдіяльності міста, села, району. Це можливість утри-
мання всієї соціальної сфери, зокрема виплата заробітних плат працівникам бюджетних 
установ, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, культури. Інакше 
кажучи, саме платники податків нині створюють сьогодення. Щодо Кернел можу сказати, 
що ці аграрії в повному обсязі виконують всі податкові зобов’язання. Крім того, важливою є 
та соціальна підтримка, яку Компанія надає селам Варвинщини. Тому від себе особисто та 
від громади нашого району дякую Кернел за їхню непохитну позицію працювати відкрито, 
прозоро й результативно».

Олег Ковган, голова Чорнухинської РДА (Полтавська обл.)

«Якщо говорити зрозумілими термінами, то по суті податки — це наша плата за можливість 
жити в цивілізованому суспільстві: отримувати медичні послуги, навчатися, працювати 
тощо. Здебільшого ті податкові кошти, які надходять у місцеві скарбниці, використовують-
ся для створення комфортних умов у школах, дитячих садочках, амбулаторіях, для виплати 
заробітних плат працівникам цих закладів. Тобто, як би там не було, кожен з нас має розу-
міти, що без сумлінної сплати податків ми були б позбавлені багатьох речей. Тому кожен 
громадянин, кожен бізнес повинен усвідомлювати важливість податкових внесків та відпо-
відально підходити до цього питання. Бо податок — це не бажання, це наш конституційний 
обов’язок. Тому хочу подякувати всім платникам податків, серед яких і агропідприємства 
компанії Кернел, котрі дозволяють українським містам і селам розвиватися та впевнено ди-
витися в майбутнє».

Юрій Яремчук, голова Краснопільської ОТГ (Сумська обл.)

«Децентралізація, про яку так багато говорилося останнім часом, стала для людей мож-
ливістю стати господарями у своїх селах, селищах, містах. Адже відтепер місцеві податки 
залишаються в місцевих громадах і використовуються на їхні потреби. Тому лише за умови, 
що скарбниці будуть поповнюватися, ми зможемо реалізовувати чимало проектів та пла-
нів, спрямованих на покращення якості надання адміністративних та соціальних послуг, на 
створення достойних умов лікування, навчання, проживання в населених пунктах. Звідси й 
важливість діяльності у регіоні справді свідомих платників податків. Вважаю, що сьогодні 
ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб у нас працював відповідальний бізнес, оскільки від 
цього залежить добробут кожної родини, кожного з нас».

ПРО СУМЛІННУ СПЛАТУ ПОДАТКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВАМИ 

КЕРНЕЛ РОЗПОВІЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД

У 2018 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ 
КЕРНЕЛ, ЯКI ПРАЦЮЮТЬ НА ЧЕРНIГIВЩИНI, 

СУМЩИНI ТА ПОЛТАВЩИНI, СПЛАТИЛИ ПОНАД 
500 МЛН ГРН ПОДАТКIВ500 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Полтавська область

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 

436 млн 860 тис. грн 

ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ  

63 млн 628 тис. грн 

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 

Місцеві 

бюджети 

49 млн 
282  тис. грн

177 млн 
45  тис. грн
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СУМА IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ  ЧЕРНIГIВЩИНИ, 
СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ У 2018 РОЦI СКЛАЛА 17 МЛН 375 ТИС. ГРН17 МЛН 375 ТИС. 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

3 млн 
265 тис. грн

8 млн 
900 тис. грн

515 
тис. грн

1 млн 
485 тис. грн

3 млн 
210 тис. грн

 СПЛАТИВ 1 МЛРД 200 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
Чернігівська область

Сумська область

м. Чернігів

Ріпкинський р-н  

6 млн 560 тис. грн 

Куликівський р-н  

66 млн  млн 111818  тис. грнтис. грн  

Ніжинський р-н 

1212 млн  млн 326326  тис. грнтис. грн  

Прилуцький р-н  

11 млн 405 тис. грн 

Борзнянський р-н  

18 млн 58 тис. грн 

Сосницький р-н  

2 млн 522 тис. грн 

Ічнянський р-н  

3 млн 227 тис. грн 

Талалаївський р-н  

1 млн 973 тис. грн 

Срібнянський р-н  

4 млн 147 тис. грн 

Варвинський  р-н  

52 млн 992 тис. грн 

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

10 млн 
55  тис. грн

119 млн 
328  тис. грн

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

4 млн 
291  тис. грн

140 млн 
487  тис. грн

м. Суми

Липоводолинський р-н   

3 млн 451 тис. грн Лебединський р-н  

4 млн 242 тис. грн 

Сумський р-н  

7 млн 489 тис. грн 

Краснопільський р-н   

12 млн 560 тис. грн 

Тростянецький р-н   

19 млн 190 тис. грн 

Великописарівський р-н   

6 млн 974 тис. грн 

Недригайлівський  р-н   

21 млн 928 тис. грн 

Буринський р-н   

7 млн 865 тис. грн 

Роменський р-н   

39 млн 906 тис. 

Білопільський р-н   

16 млн 882 тис. грн 



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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Едуард Анатолійович ЄвтушенкоЕдуард Анатолійович Євтушенко      
 Посада:Посада:  інженер з ремонту на підприємстві інженер з ремонту на підприємстві 

«Дружба-Нова» (Кернел)«Дружба-Нова» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2013 року з 2013 року

«Коли прийшов час обирати майбутню професію, я добре знав, що 
вона так чи інакше буде пов’язана саме з сільським господарством. 
Адже, як на мене, сьогодні саме агровиробництво — та галузь, яка є 
прибутковою, має майбутнє та перспективу. І саме діяльність ком-
панії Кернел є найкращим підтвердженням цієї думки. Навчаючись 
на останніх курсах Сумського національного аграрного університе-

ту за спеціальністю «Інженер-механік», я відвідав ярмарок професій, традиційний захід, який прохо-
див на базі вишу. Там яскраво було представлене підприємство «Дружба-Нова», що шукало фахів-
ців на певний перелік вакансій. Я пройшов відповідний конкурс і співбесіду та, будучи ще студентом 
(у 2012 році), розпочав працювати слюсарем у сервісній службі підприємства. У 2013-му ми стали 
частиною компанії Кернел. Відтоді відбулося чимало позитивних змін. Я отримав пропозицію стати 
механіком мобільної бригади, а згодом — інженером з ремонту відділу матеріально-технічного за-
безпечення. Наразі мій основний обов’язок — це організація та контроль за процесом  замовлення 
та доставки запасних частин до с/г техніки. Я безпосередньо співпрацюю з постачальниками та 
згідно з процедурами забезпечую підприємство необхідним устаткуванням для виробничої діяль-
ності. У Кернел я вкотре переконався, що будувати стабільний, престижний та прозорий аграрний 
бізнес реально. У цій Компанії є чимало можливостей для професійного зростання спеціалістів, 
зокрема конференції, семінари, які ми відвідуємо й де отримуємо колосальний досвід. Крок за кро-
ком ми разом стаємо успішними та робимо успішною Компанію, у якій працюємо».

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні ви-
робник та експортер соняшникової олії, ключовий поста-
чальник сільськогосподарської продукції з регіону Чор-
номорського басейну на світові ринки. Компанія щороку 
підтверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках 
діяльності у регіонах присутності та світових рейтингах. 
Протягом 10 років акції Кернел торгуються на Варшав-
ській фондовій біржі. У 2011 році IPO Кернел було визна-
но 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 ви-
знано найбільш прозорою компанією галузі АПК відповід-
но до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. У 
2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні об-
лігації. На частку Кернел припадає близько 8% світового 
виробництва соняшникової олії. Торговельнi марки Ком-
панії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак 
Золота». Свою продукцію Кернел постачає в більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, краї-
ни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужнос-
ті Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на 
рік. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний на-
прямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Кер-
нел постачає на міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн 
кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи 
сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а 
також вирощуючи власну продукцію на 550 тис. га землі. 
Спiльно з виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвп-
раця з громадами сiл i малих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне завдання — фiнансово-
матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiальної 
сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя 
та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiати-
ви Компанiї об’єднали в програму пiдтримки територiаль-
них громад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми 
агропiдприємства Компанiї створили однойменний Все-
український Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Чер-
нігівській області агропідприємства Кернел обробляють 
землі в Ніжинському, Прилуцькому, Борзнянському, Вар-
винському, Срібнянському, Сосницькому, Талалаївському, 
Ічнянському, Куликівському, Ріпкинському районах. У Сум-
ській — у Недригайлівському, Роменському, Буринському, 
Тростянецькому, Великописарівському, Краснопільсько-
му, Білопільському, Липоводолинському, Сумському, Ле-
бединському районах. У Полтавській — у Чорнухинському, 
Гадяцькому, Лохвицькому та Пирятинському районах. На 
вказанi пiдопiчнi територiї поширюються й соцiальнi про-
грами Благодiйного фонду.

ДОВIДКА  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИСОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

НА ПIДТРИМКУ ЗАКЛАДIВ КУЛЬТУРИ
Зимовий період приніс культурній сфері сіл Чернігівщини та Сумщини гарні новини. Завдяки фінансуванню 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у Будинку культури с. Бережівка (Ічнянський р-н, 

Чернігівська обл.) проведено ремонтні роботи, у закладі культури с. Басівка (Сумський р-н, Сумська обл.) замінено 

опалювальний котел, а в культурному осередку с. Юнаківка (Сумський р-н, Сумська обл.) з’явилася сучасна 

оргтехніка. Бюджет витрат Компанії склав 140 тис. грн. Подробиці — у коментарях.

Лідія Кльована, художній керівник Юна-
ківського Будинку культури

«Наш Будинок культури працює вже понад 
півсторіччя. І з роками важливість роботи 
закладу для села та його жителів лише 
примножується. У нас діють народний 
аматорський хоровий колектив, солісти, 
жіночі ансамблі, гурток художнього читан-
ня та драматичний гурток, клуб для людей 
похилого віку «Журавлинка», бібліотека. 
Тому ми дуже вдячні для Кернел за те, що 
відгукнувся на нашу потребу й допоміг у 
придбанні необхідної для якісного функ-
ціонування закладу оргтехніки. Йдеться 
про оргбокс — принтер, сканер, ксерокс. 
Додам, що обладнання, яким ми користу-
валися раніше, вийшло з ладу, і якби не 
оперативна підтримка Компанії, нам на-
вряд чи вдалося б настільки швидко обза-
вестися необхідним устаткуванням».

Олександр Кравець, голова Бережівської 
сільради

«Ми дуже вдячні представникам під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» за фінансову під-
тримку проекту з ремонту приміщення 
Будинку культури, якому понад 50 років. 
Завдяки коштам від Компанії (у розмірі 
71 тис. грн) ми провели побілку, фарбуван-
ня, поштукатурили проблемні ділянки бу-
дівлі, привели до ладу східці. До речі, варто 
зауважити, що за весь час діяльності закла-
ду подібних робіт тут не проводилося. Хоча 
потреба справді існувала, бо щоразу на 

Громада й колектив Будинку культури с. Бережівка (Ічнянський р-н, Чернігівська Громада й колектив Будинку культури с. Бережівка (Ічнянський р-н, Чернігівська 

обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за обл.) дякують підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 

фінансову участь у проекті з ремонту приміщення закладуфінансову участь у проекті з ремонту приміщення закладу

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять 

на вартi перемог, досягнень і, відповідно, прибутковості Компанiї. Керiвництво Кернел 

переконане, що кожен співробітник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати 

достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього та використовувати всi 

наданi можливостi. 

свята тут проводяться концерти й тематич-
ні заходи. Тепер відвідувачі Будинку куль-
тури почуватимуться в закладі ще більш 
комфортно. Окрема подяка аграріям за те, 
що допомагали й у ремонті дорожнього по-
криття та системи вуличного освітлення».

Галина Янковська, завідувач Будинку 
культури с. Басівка

«Допомога від компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» стала для нас над-
важливою. Адже під загрозою був по-
чаток опалювального сезону в нашому 
культурному осередку. Справа в тому, 
що твердопаливний котел, який відслу-
жив понад 30 років і який останні 7 років 
ми намагалися лагодити самостійно, 

остаточно вийшов з ладу. А після огляду 
спеціалістів було встановлено, що жод-
ним ремонтам обладнання не підлягає. 
Кернел профінансував придбання ново-
го та сучасного устаткування, яке укомп-
лектоване автоматикою та дозволяє зна-
чно економити на обігріві. Щиро дякуємо 
Компанії за те, що тепер ми можемо про-
водити репетиції та концерти, готуватися 
до різноманітних конкурсів у комфортних 
умовах. До речі, при Будинку культури 
діє вісім клубних формувань, ансамбль 
народної пісні «Вербиченька», відомий 
далеко за межами району, та бібліотека. 
Крім того, наші артисти є лауреатами та 
переможцями конкурсів-оглядів навіть на 
всеукраїнському рівні».
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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!
Колектив підприємства «Дружба-Нова» 

(Кернел) вітає іменинників лютого — жителів 
сіл Варвинського району Чернігівщини, 

Пирятинського та Чорнухинського районів 
Полтавщини:

•4 лютого — Олександра Григоровича Байдюка 
з с. Кухарка;
•6 лютого — Оксану Антонівну Голобородько 
з с. Березова Рудка;
•7 лютого — Сергія Віталійовича Дробченка 
з с. Богодарівка;
•18 лютого — Ганну Олександрівну Демешко 
з с. Леляки.

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

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

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

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), 
рідні та друзі вітають іменинників лютого —

жителів села Високе, що в Борзнянському районі 
Чернігівщини:

•2 лютого — Катерину Олексіївну Лихошерст;
•6 лютого — Ганну Олексіївну Дорошенко;
•6 лютого — Валентину Петрівну Середу;
•8 лютого — Федора Дмитровича Чечеля;
•11 лютого — Валентину Олексіївну Коротенко;
•22 лютого — Василя Михайловича Панченка.

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

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

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

1 лютого день народження відзначила 
Тамара Вікторівна Жовтоніжко з с. Вільшана, 

що в Недригайлівському районі Сумщини.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

З любов’ю, куми Канівець

27 січня ювілейна дата завітала на поріг 
Олени Іванівни Щебетун із с. Діброва, 
що в Роменському районі Сумщини.

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

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

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

З любов’ю, діти

Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), 
рідні та друзі вітають іменинників лютого — 

жителів сіл Сумського району Сумщини:
•12 лютого — Тетяну Миколаївну Полулях 
із с. Юнаківка;
•17 лютого — Тетяну Василівну Нестеренко 
із с. Басівка;
•19 лютого — Наталію Миколаївну Самсоненко 
з с. Писарівка;
•20 лютого — Марію Давидівну Харченко 
з с. Стецьківка;
•21 лютого — Тетяну Андріївну Тверезовську 
з с. Яструбине;
•22 лютого — Миколу Федоровича Шаповала 
з с. Яструбине;
•24 лютого — Леоніда Панасовича Харченка 
з с. Писарівка.

Зичимо багато літ.
Ваша вдача невгамовна
Хай ще будоражить світ!

Зоставайтеся собою,
Навіть у скрутні часи
І купайтесь у любові

Завжди дружньої сім’ї.

18 лютого день народження відзначатиме 
Сергій Миколайович Мішура, 

староста с. Мала Кошелівка Ніжинського району 
Чернігівської області.

Хай в цю мить та кожен день,
Буде щастя поруч з Вами,

Хай любов не омине,
Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,
Та працюється з натхненням,

Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!

З повагою, працівники сільради та жителі села

14 лютого день народження святкуватиме 
Валентина Миколаївна Чаленко з с. Черняхівка 

Ніжинського району Чернігівської області.

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.

Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.

Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

З повагою, голова та працівники сільської ради

10 лютого день народження відзначатиме 
Ганна Костянтинівна Бородавко з с. Мала Кошелівка 

Ніжинського району Чернігівської області.

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 та працівники сільради

20 лютого ювілей відзначатиме 
Юрій Миколайович Пронін із смт. Куликівка 
Куликівського району 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 , мама, близькі та рідні 

15 лютого ювілей завітає на поріг до 
Михайла  Володимировича Косовця 

з с. Вершинова-Муравійка Куликівського району 
Чернігівської області.

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,
Від зірки — здійснення бажань!

Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З любов’ю, дружина, син, батько

7 березня день народження відзначатиме 
Парасковія Михайлівна Клименок 

із с. Смолигівка Ріпкинського району 
Чернігівської області.

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З повагою, колектив Смолигівського 
старостинського округу

8 березня день народження відзначатиме 
Любов Миколаївна Вечірська з с. Убіжичі 

Ріпкинського району Чернігівської області.

Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,

Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,

Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти і онуки зігріють Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

З повагою, вся велика родина 
(4 сини, невістки, онуки), а також виконавчий 

комітет Красківської с/р

6 лютого день народження відзначатиме 
Любов Василівна Норикова, голова Височанської 

ОТГ (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.).

Хай вітаннями рясніє
Цей щасливий день!

Хай душа дзвенить від щастя
Гомоном пісень!

Хай успішним буде завжди
Світле майбуття.

Хай здоров’я не полишить
Протягом життя!

З повагою, колектив підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел), колеги та друзі
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