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УВАГА, КОНКУРС!
КЕРНЕЛ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС СЕРЕД 

МЕШКАНЦІВ СІЛ ТА ГРОМАД РЕГІОНУ. 

ЗА РОЗПОВІДЬ ПРО СВОЮ ГРОМАДУ 

В FACEBOOK НАЙАКТИВНІШІ УЧАСНИКИ 

ОТРИМАЮТЬ ПРЕМІЇ, ПОДАРУНКИ 

ТА ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЧІ 

АКТИВИ КОМПАНІЇ.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
ПІДПРИЄМСТВО 

«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

виділили на облаштування 
освітлення в селі Дащенки 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.)
180 тис. грн. Це доволі значна 
сума, яка дозволила зробити 

все оперативно й якісно. Було 
встановлено опори й сонячні батареї.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
«Нарешті ми дочекалися справж-

нього літа. Це пора, коли у кожного ви-
стачає турбот та клопотів. Не менше їх і 
у співробітників агропідприємсв Кернел 
та БФ «Разом з Кернел». Адже на полях 
дозріває урожай, який треба доглядати, 
а у підопічних селах розпочалася активна 
реалізація соціальних проектів.

Про те, з якими результатами ввій-
шли у літню пору громади сіл Чернігів-
щини, Сумщини та Полтавщини, читайте 
у номері.

Передусім поговоримо про один з 
важливих напрямів співпраці громад ре-
гіону з підприємством «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Йдеть-
ся про низку спільних проектів, спрямо-
ваних на покращення благоустрою та 
інфраструктури. У травні-червні лево-
ву частку коштів, що їх виділили агра-
рії Компанії, було витрачено на подібні 
справи. Зокрема, у трьох селах Борз-
нянщини (Чернігівська обл.) — Степанів-
ка, Мала Загорівка та Іллінці — завдяки 
фінансовій підтримці Кернел з’явилися 
сучасні зупинки автобусного транспор-
ту, у селах Курінька (Чорнухинський р-н, 
Полтавська обл.) та Вертіївка (Ніжинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.) пройшли ре-
монти доріг, а у с. Дащенки (Варвинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.) засвітили-
ся ліхтарі. На ці проекти підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» витратили понад 600 тис. грн.

Крім того, разом з Кернел навчальні 
заклади регіону розпочали поточні літні 
ремонти та провели оздоровчі кампанії 
для своїх учнів. Зокрема, завдяки під-
тримці аграріїв Компанії вдалося покра-
щити харчування у пришкільних таборах, 
організувати цікаві екскурсії Україною. 
Детальніше про це — на шпальтах ви-
дання.

До речі, саме завдяки фінансовій 
підтримці підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» трива-
ють реставраційні роботи у Свято-Мико-
лаївському храмі с. Дащенки (Варвин-
ський р-н, Чернігівська обл.).

Окрему увагу варто звернути на лис-
ти подяки, які систематично приходять 
на редакційну пошту. У них очільники 
громад та соціальних установ дякують 
аграріям Компанії за їхню чітку позицію —
бути не лише господарниками, які ви-
рощують урожаї, а й помічниками та на-
дійними партнерами для села та людей. 
З цими листами Ви також зможете озна-
йомитися у номері.

А ще традиційно тут Ви знайдете ва-
кансії Компанії, історії успіху тих, хто бу-
дує свою кар’єру в Кернел, чимало іншої 
потрібної та корисної інформації.

Тож запрошуємо перегорнути 

сторінки улюбленої газети!

Дякуємо за довіру! І нехай це 

літо стане для нас усіх часом 

яскравих перемог 

та досягнень! 
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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

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 

НАЯВНЕ НАСЕЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ

на 1 травня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-квітні 

2019 року

на 1 травня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-квітні 

2019 року

Україна 42 055 934 42 104 568 41 886 297 41 934 931

Полтавська обл. 1 396 049 1 398 244 1 388 211 1 390 406

Сумська обл. 1 076 842 1 079 130 1 074 650 1 076 938

Чернігівська обл. 1 000 653 1 003 199 992 111 994 657

м. Київ 2 952 294 2 951 557 2 910 987 2 910 250

ЗНАМЕННI ДАТИЗНАМЕННI ДАТИ
100 РОКІВ ЗАСЯЯЛИ НА 

ЖИТТЄВОМУ ВИДНОКОЛІ 

ПАРАСКОВІЇ ІВАНІВНИ 

ГОДИЛО із села Хороше 
Озеро Борзнянського району 

Чернігівщини. До привітань 
родини долучилися й 

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

Згідно з даними 

Держстату, чисельність 

населення України 

на 1 травня 2019 року та 

середня чисельність 

у січні-квітні 2019-го 

становила (осіб).

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

У літо громади сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини 

ввійшли з гарними результатами. Завдяки фінансуванню 

від компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» у регіоні 

реалізовано низку корисних справ: упорядкування  доріг,  

спорудження систем вуличного освітлення, встановлення 

зупинок, оздоровлення дітей, привітання ювілярів, 

допомога храмам. Проте головне, що за  бюджетом у 

майже мільйон гривень, а саме стільки Компанія витратила 

на проекти, про які йдеться у випуску, — стоїть реальна 

дієва допомога, яка зробила умови проживання в селах 

комфортнішими.
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  НОТКА ДУХОВНОСТІ

СIЛЬСЬКИЙ 
ХРАМ ВIДЧУВАЄ 

ПОСТIЙНУ 
ПIДТРИМКУ

Церква у селі Дащенки Варвинського району 

Чернігівщини надзвичайно красива, її 

позолочені бані та хрести надають надзвичайної 

урочистості. До слова, фахівці відносять Свято-

Миколаївський храм до автентичних пам’яток, 

в яких найбільше відображені національні риси 

архітектури. У середині церква дерев’яна, 

і ось недавно, за словами матушки Любові, 

було утеплено стіни. Коштами допомогло 

підприємство «Дружба-Нова» (Кернел)

 та БФ «Разом з Кернел».

–Це була вже друга суттєва допомога від аграріїв 
Компанії, — долучається до розмови Світлана 
Хажанець,  голова сільської ради. — Бо раніше  

церкві кернелівці допомогли коштами на престол і семис-
вічник, щоб у церкві було все необхідне.

Наразі, храм у середині ще в риштуваннях, там продо-
вжуються підготовчі роботи до розпису стін та куполу. Цю 
справу профінансовано знову ж таки компанією Кернел, яка 
виділила 30 тис. грн  на те, щоб храм в середині мав краси-
вий вигляд.

Як розповіла матушка Любов, стіни, висота яких 
15 метрів, покрили склополотном —  спеціальним матеріа-
лом для оздоблювальних робіт, який сьогодні використову-
ється для облаштування приміщень. Склополотно — вигід-
ний матеріал, адже не боїться води, не горить, не притягує 
пил, а в той же час стіни «дихають», що не дозволяє заво-
дитися плісняві і грибкам. Саме таким матеріалом покриті 
стіни храму в середині, вони тепер ідеально підходять для 
роботи художника.

Прихожани знають, що вдалося знайти майстра з оздо-
блення. З благословення Божого відгукнувся на це прохан-
ня викладач духовної академії, професор Олексій Васильєв, 
який вже готує розпис церкви. Спочатку він пише картини 
на тканині, а потім переносить їх на стіни. Йому потрібно 
розписати 75 м2.

— Аграрії Кернел стали нашими добрими помічника-
ми і благодійниками, — продовжуємо розмову з матушкою 
Любов’ю. — Завдяки їх фінансовій підтримці храм набуває 
нового зовнішнього і внутрішнього вигляду, як і належить 
церкві.

Отож, коли під час служби звучить молитва, у ній 
обов’язково є слова про те, щоб родила земля, давала ще-
дрі врожаї, край благословлявся миром і благополуччям. 
І всі присутні у храмі долучаються до щирих вдячних слів, 
примножуючи енергетику добра.

  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

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

та БФ «Разом з Кернел» надали фінансову допомогу та БФ «Разом з Кернел» надали фінансову допомогу 

для благоустрою Свято-Миколаївського храму для благоустрою Свято-Миколаївського храму 

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

  НА ПОМІЧ ГРОМАДІ

ДЛЯ ПОТРЕБ СЕЛА
Щоденні справи у сільській громаді вимагають 

постійних витрат на паливно-мастильні матеріали. 

Добре, коли вони в наявності і в різні життєві 

моменти не потрібно поспіхом шукати як заправити 

пожежний автомобіль чи мотокосу, щоб викосити 

бур’яни на сільському кладовищі.

Саме паливно-мастильними матеріалами (далі ПММ —
Ред) для сільських громад Чернігівщини, Сумщини та 
Полтавщини  систематично допомогає   підприємство 

«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Так, нещо-
давно Компанія надала ПММ для двох сіл Варвинського району 
Чернігівщини, йдеться про села Світличне та Леляки, на суму  
майже 32 тис. грн. 

Ось що розповіли безпосередньо у цих селах.

Анатолій Філоненко, голова Світличненської сільської ради

«До складу сільської ради входять село Світличне та два не-
величких хутори: Ященків та Рубанів. На кожен день вистачає 
роботи на такій території, адже ми зобов’язані підтримувати 

благоустрій на території двох шкіл, ФАПу, Будинку культури, 
двох стадіонів. Щоб обкосити всю велику територію, немалі 
затрати потрібні на бензин. Отож паливно-мастильні матері-
али від підприємства  «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел»  дуже виручають. Весною заправляли й пожежний 
автомобіль, який здійснював виїзди на місцеві пожежі. Тому 
велике спасибі аграріям Кернел, що розуміють наші потреби, і 
ми разом у змозі вирішувати важливі питання громад». 

Наталія Бачиш, староста с. Леляки

«Торік підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел»  для нашої громади придбали бензокосу і бензопилу. 
Дуже потрібні інструменти, адже вже час нашим селам жити 
без бур’янів. А для того, щоб ці механізми працювали, потрібно 
їх заправляти. І знову відгукується Кернел, надає нам паливно-
мастильні матеріали. У селі Леляки чимало об’єктів соціальної 
сфери: школа і дитячий садочок, Будинок культури, ФАП, сіль-
ська рада, магазин. Біля всіх упорядковується територія. Не 
забуваємо й про церкву, щоб і цей куточок села був охайний. А 
ще у нас є пляж – улюблене місце жителів, його територію теж 
потрібно викошувати. Пильнуємо, щоб не заростало бур’яна-
ми і сільське кладовище. Отак з користю ми використовуємо 
і техніку, яку придбав Кернел, і паливно-мастильні матеріали. 
Люди щиро вдячні аграріям, адже бачать на власні очі, що нам 
вдається підтримувати у порядку територію села».

СТАЛО БIЛЬШЕ СВIТЛА 
Й ЗАТИШКУ ДЛЯ ШКОЛЯРIВ

Проекти з підтримки освіти для агропідприємств Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» — це напрям, який систематично фінансується, щоб 

допомогти навчальним закладам у матеріально-технічному забезпеченні, з 

ремонтними роботами, подарувати дітям радісні свята. 

Нещодавно допомогу від підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» отримали школи сіл 
Дроздівка (Куликівський р-н, Чернігівська обл.) та Мокі-

ївка (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.).

ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЮТЬ КЕРІВНИКИ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Алла Мисюра, директор НВК с. Мокіївка

«Розпочну з приємної новини: наші випускники мають гар-
ні оцінки із зовнішнього незалежного оцінювання, що дуже 
тішить. Адже сільська школа працює заради дітей, їхніх гар-
них знань. Зрозуміло, такі результати — це спільна заслуга. 
А підтримка від підприємства  «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» — це невід’ємна частина успіху. Не один 
раз нам допомагала Компанія. Особливо важлива така допо-
мога, коли виникають непередбачувані ситуації, коли щось 
необхідно зробити оперативно. Так було, коли у нас вийшов з 
ладу шкільний автобус. Що робити? До школи підвозять діток 
з п’яти населених пунктів. Виручив Кернел, буквально за лічені 
дні вдалося відремонтувати автобус. У випадку з освітленням 
також спрацювали успішно. Перший клас — це дітки, які на-
вчаються за програмою Нової української школи. У них — усе 
найкраще. Тепер і освітлення також сучасне, гарні енергозбе-
рігаючі лампи. Ми повинні дбати про здоров’я школярів, тому 
велике спасибі аграріям Кернел, які спрямували на вирішення 
цього питання кошти. Кажуть, хто вкладає в освіту — здійснює 
правильні інвестиції. Тож хай врожаїться на полях аграрних, а 
на освітянській ниві проростають зерна знань».

Любов Шемендюк, директор школи с. Дроздівка

«Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) виділило нам кошти  
на проведення поточного ремонту. Передусім ми встанови-
ли металопластикове вікно у шкільну їдальню. Тепер тут ста-
ло не тільки затишніше, а й світліше, додалося свіжого пові-
тря, адже провітрювання вкрай важливе для такого закладу. 
У шкільній їдальні постійно харчуються всі школярі, нині це 
35 діток. Також для проведення ремонтних робіт придбано 
18 банок фарби, гіпс, цемент — 1 вересня школа повинна зу-
стріти дітей охайною, красивою. Маємо й першокласників —
п’ять дітей навчатимуться за програмою Нової української 
школи. Ми щиро вдячні підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 
за фінансову підтримку, без якої важко було б утримувати шко-
лу в належному стані».

Батьківський, учнівський та педагогічний колективи Батьківський, учнівський та педагогічний колективи 

школи с. Дроздівка (Куликівський р-н, Чернігівська школи с. Дроздівка (Куликівський р-н, Чернігівська 

обл.) дякують Кернел за допомогу в літніх ремонтахобл.) дякують Кернел за допомогу в літніх ремонтах
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

НА ЧАСI – ЛIТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ

  ЗНАМЕННІ ДАТИ

100-РIЧНА НИВА ПАРАСКОВIЇ IВАНIВНИ
Вона радо зустрічала гостей, які прийшли привітати з пишноліттям — 100 років на життєвому видноколі засяяли 

у Парасковії Іванівни Годило із села Хороше Озеро Борзнянського району Чернігівщини. До вітань долучилися й 

представники підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Глава великої родини, берегиня роду, 

який продовжується у семи внуках, семи правнуках. Діждалася вона й праправнука — нині Михайлику 

2 рочки. Парасковія Іванівна щаслива своїми роками, усупереч усім випробуванням, які витримала від долі.

Важкі роки припали на дівоцтво, рано починали тоді всі 
працювати, бо мали виживати. Батьки-селяни вступили 
до колективного господарства, родина вижила в часи 

голоду. А тоді — війна. Уже після визволення рідного села, у 
якому жили діди-прадіди, від нацистських загарбників, Пара-
сковія вийшла заміж за сільського хлопця. Вони прожили зі 
своїм Петром 48 років. На жаль, в 1992 році чоловік помер. За 
життя він був роботящий, трудився в колективному господар-
стві, у бригаді, пожежником працював. Любов їм подарувала 
чотири донечки. І вже сама Парасковія Іванівна переживала 
трагедію, коли в аварії загинули старша дочка і зять.

Та увагою і любов’ю оточили маму Катерина, Наталія і 
Тетяна. Всі мають родини, дітей, але мамина оселя — найдо-
рожче, знаходять у ритмі буднів час, щоб приїхати у Хороше 
Озеро.

Вже не мама пече смачні пиріжки та паски, бо сили, зро-
зуміло, не ті, дівчата самі приїздять з гостинцями, але від мами 
перейняли багато жіночих секретів. А колись Парасковія Іва-
нівна пекла пиріжки на все село, коли гуляло воно весіллями 
чи новосіллями.

— У мами завзятий характер, — розповідає Наталія Пе-
трівна, яка наразі поряд з ненькою. — Коли працювала, була 
ланковою, має нагороди, вона ветеран праці. Зараз уже не та 
вдача, але любить погомоніти, поспілкуватися. Була приємно 
вражена, коли на день народження до неї прийшли представ-
ники компанії Кернел. Вона дякувала за привітання, подарунок, 
навзаєм бажала всім здоров’я та довголіття. А ми теж щиро дя-
куємо аграріям Компанії за таку людяність, адже мамі в її 100 
років було дуже світло на душі від того, що про неї не забули, 
вшанували як довгожительку й трудівницю.

Парасковія Годило із с. Хороше Озеро Парасковія Годило із с. Хороше Озеро 

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

вітання зі 100-річчям від представників вітання зі 100-річчям від представників 

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

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

Літня пора для аграріїв Кернел характеризується не тільки активною 

підготовкою та подекуди і стартом жнивної кампанії. Не менше активної уваги 

потребують освітні заклади — там якраз розпочинається пора оздоровлення. 

А кернелівці до неї безпосередньо причетні, адже фінансують чимало заходів 

під час роботи пришкільних оздоровчих таборів. Від школи до школи, у 

Срібнянському, Прилуцькому (Чернігівщина), Сумському (Сумщина) районах 

Компанія надавала кошти, щоб діти під час канікул могли поїхати до цікавих 

місць, побувати на різних святах та навіть просто поласувати солодощами.

Валентина Фегер, директор школи с. Басівка (Сумський р-н, Сумська обл.)

«У пришкільному оздоровчому таборі перебувало 47 дітей різного віку. Для 
них це яскравий час, коли можна подорожувати, набиратися енергії на різ-
номанітних спортивних заходах, відкрити для себе щось нове і незвичай-
не. Щоб усе це забезпечити, дирекція школи звернулася до підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Надані аграріями кошти 
ми використали і на харчування, і для організації поїздки у місто Суми, де 
діти відвідали парк «Казка», побували у розважальному комплексі «Хала-
буда». Неймовірні враження залишила поїздка до кінно-спортивної школи 
у Веретинівці. Педагогічний колектив, батьки  щиро вдячні кернелівцям за 
підтримку, фінансування, адже це велике щастя — бачити дітей усміхнени-
ми, радісними, задоволеними».

Валентина Журавель, директор школи  с. Ряшки (Прилуцький  р-н, Чернігівська обл.)

«Діти завжди з нетерпінням чекають літнього табору, адже традиційно — це 
час цікавостей. А ми — дирекція, учительський колектив, батьківський комі-
тет — плануємо, щоб дітям було справді пізнавально.Й усі плани вдається 
реалізувати завдяки підтримці, яку ми маємо від Кернел. У перший же день 
відкриття табору кернелівці прийшли з солодкими подарунками. А потім 
була поїздка 18 учнів до Києва, де діти побували у Музеї космонавтики, від-
відали Хрещатик, відпочили в розважально-ігровому центрі. Сповнені вра-
жень вони повернулися додому і ще довго столична подорож обговорюва-
лася. Ми щиро вдячні за виділені кошти на оздоровлення, які продовжили 
перелік добрих справ підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» для нашого освітнього закладу. Після оздоровчого табору в шко-
лі життя не стихло — розпочинаємо підготовку до нового навчального року. 
Кошти на ремонт також отримали від Кернел. Маючи таку підтримку, батьки 
наших учнів тепер не здають гроші на ремонт, а в селі всі знають, що в цьому 
також допомагає Компанія».

Микола Марченко, директор школи с. Охіньки (Прилуцький  р-н, Чернігівська обл.)

«Оздоровчий табір відвідували 38 дітей, учнів 1-8 класів. Серед них — пе-
реможці олімпіад, відмінники навчання, діти пільгових категорій. Найбільше 
дітям запам’яталася поїздка у Тростянецький дендропарк, діти, зрозуміло, 
люблять подорожувати, а ще й місце унікальне. Школярі повинні знати пер-
лини рідного краю, тому ми всім колективом радіємо, коли вдається орга-
нізувати подібні поїздки. А ще колеги розповідають, що й на дитячому святі 
у селі Манжосівка нашим дітям було цікаво. Вони перемагали в конкурсах, 
брали участь у майстер-класах. Все це вдалося організувати для дітей за-
вдяки реальній підтримці наших надійних партнерів — компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел». І це тільки один факт підтримки від Компанії, але допо-
мога відчувається постійна. От і зараз облаштовуємо територію, викошуємо 
бур’яни за допомогою мотокоси, яку нам придбав Кернел».

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

У червні за фінансової підтримки Кернел літні пришкільні табори діяли у десятках шкіл Чернігівщини, 

Сумщини та Полтавщини
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  АКТУАЛЬНО

У ДАЩЕНКАХ ЗАСВIТИЛИСЯ ЛIХТАРI

–Коли зайшла мова про напрями соціальної підтримки 
від Кернел, порадилися з депутатами місцевої ради, 
з громадянами, і вирішили: у селі повинно бути освіт-

лення, — розповідає Світлана Хажанець, голова сільської ради. — 
До думки людей потрібно прислухатися, і ми про таку ідею — облаш-
тувати у селі освітлення — розповіли представникам підприємства  
«Дружба-Нова» (Кернел)» та БФ «Разом з Кернел».

Компанія вже допомагала реалізовувати подібні проекти в інших 
населених пунктах, а в Дащенках теж у неї багато добрих справ на ра-
хунку, отож, зрозуміло, настав час реалізації задуманого.

— Вирішили, що освітлимо ті вулиці села, де проживає більше 
людей, розміщуються установи та освітні заклади, — продовжує роз-
мову Світлана Григорівна. — Наприклад, на вулиці Лесі Українки роз-
ташовані дитячий садок, ФАП, сільська рада, сільський клуб. Вулиці 
Молодіжна, Перемоги, Орбітальна, Кошового утворюють перехрестя, 
отож і вони потрапляють під «освітлення».

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
на облаштування освітлення у селі виділили 180 тис. грн. Це дуже ва-
гома сума, яка й дозволила зробити все оперативно й якісно. Були 
встановлені  опори  і  сонячні  батареї.

— Коли засяяли ліхтарі, розсіюючи вечірню темряву, коли люди 
побачили, наскільки стало комфортніше, вони не стримували слів 

вдячності, — згадує голова сільської ради. — Це ж по-іншому все 
сприймається при  світлі. Немає отієї непроглядної темряви, яка 
традиційно панувала. Сучасне освітлення має великі переваги, адже 
працює на сонячних батареях, отже, сільській раді не потрібно за ньо-
го платити.

Ось таке світло, що розсіює темряву, принесла «Дружба-Нова» 
(Кернел) у село, чия історія сягає століть і воно варте бути впорядко-
ваним, ошатним. Реалізований проект став черговим у низці корис-
них справ, які вже вдалося зробити, щоб сільська громада відчула 
налаштованість на співпрацю. 

— Аграрії ремонтували дорогу, виділивши на це в загальному 
150 тис. грн — перелічує соціальні проекти Кернел Світлана Хажа-
нець. — Дуже велика і помітна справа, адже стан наших доріг усім 
відомий. Отож, можемо говорити про соціальну відповідальність під-
приємства, яке раз у раз вникало у наші сільські справи і допомагало.

Були й інші, хай і не такі дороговартісні, але також потрібні для 
села справи. Наприклад, за сприяння підприємства  «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел»  було відремонтовано пам’ятник 
Невідомому солдату. Встановлено нові гранітні плити, на яких викар-
бувано до 200 імен героїв-захисників рідної землі. Тепер пам’ятник у 
належному стані, людям приємно, що пам’ять не зникає, а навпаки 
підтримується ось такими хорошими справами.

Цілком закономірне запитання «Чому у нашому селі немає вуличного освітлення?» дуже часто ставили мешканці Дащенків 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.). Жителі бачили й знали приклади, коли села справді розцвітали сяйвом нічного світла.

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

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

фінансування для спорудження системи фінансування для спорудження системи 

вуличного освітлення у с. Дащенки вуличного освітлення у с. Дащенки 

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

У КУРIНЬКАХ ТА ВЕРЕТIЇВЦI 
ВIДРЕМОНТОВАНО ДОРОГИ
Коли мова заходить про дороги, то ця тема болюча для багатьох сільських 

населених пунктів. Розуміючи, що люди, які проживають тут, заслуговують на 

нормальні умови життя, аграрії Кернел на територіях своєї присутності беруть 

на себе відповідальність і фінансують проекти, пов’язані з благоустроєм та 

ремонтом доріг. 

Більше того  — це пріоритет Компанії, що обліковується у мільйонах  гривень, спрямованих на створення якісних транспор-
тних артерій. Наприклад, на ремонти доріг у селах Курінька (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.) та Вертіївка (Ніжинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.) Компанія направила 350 тисяч гривень.

Володимир Голуб, голова села Курінька

«Спрямовані підприємством  «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» кошти у сумі 150 тис. грн  надали можли-
вість відремонтувати 300 квадратних метрів покриття. Аграрії 
оплатили і придбання щебеню, і роботи підрядної організації. 
Це вулиця Центральна, яка є такою не лише за назвою, а й по 
суті. Ділянка дороги від знака «Курінька» до містка тепер від-
лагоджена. Вона потребувала ремонту якнайшвидше, тому 

що природно там спуск з гори і по «щербатому» полотну, або 
точніше сказати за його відсутності, транспорт постійно підда-
вався небезпеці. А цією дорогою курсує й шкільний автобус. 
Ми всі є свідками того, що Кернел — соціально відповідальна 
Компанія, яка підтверджує це справами. Можна багато гово-
рити про зроблене, а ось і останній факт: футболісти команди  
«Удай» перемогли на стадіоні у Скібенцях суперників і стали 
першими! Команда виглядає дуже красиво у формі, придбан-
ня  якої  їм профінансували аграрії Кернел».

 
Іван Мороз, Вертіївський сільський голова 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

«На ремонт дороги по вулиці Шевченка нашого села  
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»  витратили 
200 тис. грн. Відремонтовано майже 700 метрів дороги, яка те-
пер має облаштований вигляд. Це головна вулиця села, на якій 
розміщені школа, дитячий садок, бібліотека, тут розташова-
ний Вертіївський районний військово-історичний музей імені 
М. П. Кирпоноса, легендарного генерала часів Другої світової 
війни, який є уродженцем нашого села. Сюди приїздять відві-
дувачі, яким цікава історія того часу і подвиги захисників рідної 
землі, отож тепер приємно, що вулиця в належному стані, її 
оновлення помітили всі і схвально відгукуються про результати 
співпраці з Кернел».

У ДВОХ ІНТЕРВ’Ю МИ ПОЧУЛИ, ЯК ЦЕ БУЛО І ЯК ВПЛИНУЛО НА ЖИТТЯ СІЛ

На проекти ремонту доріг у селах Курінька (Полтавська обл.) На проекти ремонту доріг у селах Курінька (Полтавська обл.) 

та Вертіївка (Чернігівська обл.) компанія Кернел спільно та Вертіївка (Чернігівська обл.) компанія Кернел спільно 

з БФ «Разом з Кернел» спрямували 350 тис. грнз БФ «Разом з Кернел» спрямували 350 тис. грн
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ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

НОВI ЗУПИНКИ ПРИКРАШАЮТЬ СЕЛА 
I ДАРУЮТЬ ЗАТИШОК

Це не перші  проекти зі  встановлення зупинок 

громадського транспорту, які за побажанням громад, 

фінансує компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел». І 

радіють люди, що місце очікування транспорту стало 

затишним, є де сховатися від негоди.

Як і завжди, Кернел встановлює для зручності людей  металеві  конструкції, що мають су-
часний вигляд. Невід’ємною частиною такої споруди є лави для сидіння. Тільки останнім 
часом пасажири у селах Степанівка, Мала Загорівка та Іллінці на Борзнянщині (Чернігівсь-

ка обл.) мають можливість очікувати транспорт у комфортних умовах, бо там встановлені нові 
зупинки, які позитивно впливають на імідж сільського населеного пункту і ще раз підтверджують 
те, що Кернел є помічником у вирішенні важливих питань підопічних сіл.

Світлана Жадік, 
голова Степанівської сільської ради

«Наше село розташоване на центральній 
трасі, отож пасажиропотоки відчутні, люди 
користуються транспортом, а його очікуван-
ня в різну пору року буває й непростим. Нова 
зупинка, придбання, доставку до села й вста-
новлення якої профінансували аграрії Кернел, 
порадувала наших сільчан. Найперше, вона 
простора, красива, це добротна металева 
конструкція. У середині — лава, теж велика, 
ладно змонтована, надійна. Це вже третя нова 
зупинка. До цього ми встановили дві конструк-
ції за бюджетні кошти, але вони меншзатрат-
ні. Ця ж зупинка — просто красуня, її не можна 
не помітити. До неї сходяться люди з трьох ву-
лиць, і вони позитивно відгукуються про такий 
корисний проект. Утім, у селах нашої сільської 
ради знають про всі хороші справи Кернел, 
адже вони постійно допомагають школі, сіль-
ській культурі. Наприклад, на придбання фарб 
та матеріалів для ремонту школи та бібліотеки 
Компанія спрямувала майже 35 тис. грн. А ось 
і «свіженький» факт — щойно від аграріїв отри-
мали мотокосу. Тепер буде набагато легше 
підтримувати порядок на території населених 
пунктів».

Ніна Осипенко, голова Малозагорівської 
сільської ради

«Наша зупинка, яка роками стояла край траси, 
не витримала цьогорічних сніговіїв — завалив-
ся дах. А без зупинки на трасі не можна — вона 
дуже потрібна людям, які користуються тран-
спортом. Повз села йде чотири рейси на Борз-
ну, шість — ніжинського напрямку. Отож, зро-
зуміло, скільки пасажирів буває. Знаючи нашу 
проблему, що люди залишилися без зупинки, 
а вартість її встановлення вагома і в бюджеті 

не передбачено таких витрат, на допомогу 
прийшли аграрії Кернел. Оперативно замови-
ли конструкцію — металеву, великих розмірів, 
привезли і встановили. Ми прийняли рішення 
трохи перенести її від того місця, де зупинка 
була раніше, тепер вона у нас розташована 
під липами. І зразу ж нова зупинка прийшлася 
до вподоби нашим людям. Зручна, комфорт-
на, є лава для сидіння, місце біля зупинки за-
асфальтоване, отож тут і череду з пасовища 
чекати гарно, і дітвора сільська любить збира-
тися. Отож, хто підходить на зупинку, приємно 
вражений таким виявом турботи про село від 
аграріїв, говорять, що вдячні.  Цієї весни Кер-
нел також допоміг нам пофарбувати пам’ятник 
Загиблим односельцям та Невідомому солда-
ту  у селі Мала Загорівка, і вже 9 Травня ми по-
кладали квіти до оновленого монумента».

Михайло Прощенко, сільський староста, 
с. Іллінці

«Прохання про встановлення нової зупинки 
прозвучало на зборах орендодавців з ме-
неджментом підприємства  «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Аграрії з 
рішенням не забарилися, оперативно вико-
нали прохання сільських мешканців. Вста-
новлена зупинка сподобалася всім, адже 
вона простора, сама конструкція обіцяє на-
дійний захист і від вітру, і від дощу. Хоч Іллінці 
невеликі, але потреба користуватися тран-
спортом, що йде повз село, завжди є. Хтось 
їде у справах, до когось діти приїздять і їх зу-
стрічають-проводжають. Тепер є де посидіти 
в очікуванні транспорту, сховатися від него-
ди. Люди були щиро вдячні представникам 
Кернел, які  відгукнулися на їхнє прохання, і 
швидко на нього відреагували. Все зроблено 
з повагою до громадян. Нову зупинку навіть 
урочисто відкрили, настрій був святковий, 

все таки добре, коли щось відбувається хо-
роше. У переліку корисних справ для нашої 
громади, є й інші, здійснені аграріями Ком-
панії. Наприклад, у школі села Березовець, 
на прохання директора,  встановлено ого-
рожу, на це Кернел  витратив  37 тис. грн. 
Справа в тому, що заклад освіти, а це НВК, 
де об’єднано школу і дитсадок, потребував 
встановлення огородження цієї території. З 

трьох сторін паркан є, а от з одного боку —
бракує. Діти є діти, не доведи Боже, хтось 
випадково вискочить за територію школи. 
Кернелівці без зволікань відповіли на про-
хання керівника освітнього закладу, і ого-
рожу встановлено, вона додала території 
школи упорядкованого вигляду, а вчителям 
та вихователям спокійніше, адже безпека 
дітей — понад усе».

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбіль-
ший в Україні виробник та експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регі-
ону Чорноморського басейну на світо-
ві ринки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрям-
ках діяльності у регіонах присутності та 
світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції Кернел торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011 році IPO Кернел 
було визнано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. У 

2016-му Кернел визнано найбільш прозо-
рою компанією галузі АПК відповідно до 
Індексу прозорості найбільших компаній в 
Україні. У 2017 році Кернел успішно дебю-
тував на ринку євробондів, розмістивши на 
Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облі-
гації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий 
дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак 
Золота». Свою продукцію Кернел постачає 
в більш ніж 60 країн світу, серед основних 
ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, 
Єгипет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння со-
няшника на рік. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дiяльностi —
сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел по-

стачає на міжнародні ринки приблизно 
4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, 
сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппро-
дукцію у більш ніж п’яти тисяч виробни-
ків, а також вирощуючи власну продукцію 
на 550 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерiаль-
на пiдтримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та добробуту насе-
лення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдпри-
ємства Компанiї створили однойменний 

В с е у к р а ї н с ь к и й  Б л а г о д i й н и й  ф о н д 
«Разом з Кернел». У Чернігівській об-
ласті агропідприємства Кернел обро-
бляють землі в Ніжинському, Прилуць-
кому, Борзнянському, Варвинському, 
Срібнянському, Сосницькому, Талала-
ївському, Ічнянському, Куликівському, 
Ріпкинському районах. У Сумській —
у Недригайлівському, Роменському, 
Буринському, Тростянецькому, Вели-
кописарівському, Краснопільському, 
Білопільському, Липоводолинському, 
Сумському, Лебединському районах. У 
Полтавській — у Чорнухинському, Га-
дяцькому, Лохвицькому та Пирятинсько-
му районах. На вказанi пiдопiчнi терито-
рiї поширюються й соцiальнi програми 
Благодiйного фонду. 

У селах Степанівка, Мала Загорівка та Іллінці У селах Степанівка, Мала Загорівка та Іллінці 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) завдяки фінансуванню (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) завдяки фінансуванню 

від Кернел з’явилися автобусні зупинкивід Кернел з’явилися автобусні зупинки
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  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Олександр Володимирович ДзюбаОлександр Володимирович Дзюба      

 Посада:Посада:  Головний інженер Регіонального управління на підприємстві Головний інженер Регіонального управління на підприємстві 
«Дружба-Нова» (Кернел), Сумська обл.«Дружба-Нова» (Кернел), Сумська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2018 року  з 2018 року 

«У Кернел працюю порівняно недавно, проте можу впевнено сказати — це саме та 
Компанія, яка формує аграрну еліту нашої країни, тут кожен фахівець отримує мож-
ливість професійно зростати, будувати кар’єру, отримувати безцінний досвід. Коли я 

вперше потрапив на потужності «Дружба-Нова» (Кернел), то був вражений тими масштабами, рівнем техніч-
ного забезпечення та інноваціями, які застосовуються в агровиробництві. Раніше я ніде не зустрічав нічого 
подібного. Тому з кожним днем почав вникати у процеси, намагався працювати з максимальною віддачею, 
і це дало результат. За менш ніж пів року був переведений з позиції Інженера з ремонту на посаду Провід-
ного інженера, а в січні цього року здобув можливість спробувати свої сили на позиції Головного інженера 
регіонального управління із земельним банком в межах 52 тис. га. І для мене це була не просто перемога, 
це доказ того, що, коли людина прагне чогось, і не лише на словах, а на ділі, то вона неодмінно це отримає. 
Наразі, мої обов’язки — це організація та контроль за ремонтами с/г агрегатів — тракторів, комбайнів тощо, 
їхнє технічне обслуговування, а ще контроль за бюджетними показниками та їхнім дотриманням. І роботи, 
звісно, вистачає. Бо маємо понад сотню технічних гігантів, які закріплені за нашими масивами. Хочу подяку-
вати своїм колегам, співробітникам інженерної служби, за те, що розуміють свою важливість та виконують 
обов’язки практично на відмінно. У цьому й полягає успіх, коли твій колектив працює без збоїв, як швей-
царський годинник. А ще я вважаю себе успішним, тому що працюю в Кернел, найінноваційнішій Компанії, 
разом з якою ми стаємо лідерами та професіоналами».

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
СТОВ «Дружба-Нова» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА ТА ГРЕЙДЕРА

(Чернігівська та Сумська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну техніку, 

кат. А, В, F.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ТА ПАЛИВОЗАПРАВНИКА

(Чернігівська та Сумська обл.)
 Посвідчення водія кат. С, Е.
 Досвід безаварійного водіння.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА 

(Чернігівська обл.) 
 Досвід роботи на аналогічній посаді — не менше 2 років.

ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 

(Чернігівська та Сумська обл.) 
 Хороша фізична підготовка.
 Мобільність.

Контактна особа: Ірина Зуган, тел.: (067) 462-45-54

ДОПОМОГА В РЕМОНТI 
ТА БЛАГОУСТРОЇ ЗАКЛАДУ 

СIЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
«Фельдшерсько-акушерському пункту (Далі ФАП. — Ред.) на тери-

торії села Кухарка — без одного року 60. Саме стільки часу він обслу-
говує односельців, надаючи консультації, здійснюючи медичні процеду-
ри. Мешканці села звикли, що установа працює, є надія, що в критичній 
ситуації із здоров’ям обов’язково допоможуть. Але складається так, що 
допомоги потребує й сам ФАП, та, на жаль, сільська рада не в силах його 
підтримати за всіма статтями. 

Добре, що є у нас аграрне підприємство, керівництво й менеджмент 
якого розуміють, наскільки важливо підтримувати соціальну сферу села. 
Мова про «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які причетні 
до всіх добрих справ, зроблених для громади. 

Для сільського ФАПу також коштів не пошкодували, і тепер він у нас, 
пенсіонер за віком, виглядає як лялечка. Раніше коштом аграріїв Кернел 
вдалося відновити фасад, згодом встановили огорожу. А тепер ще й ґа-
нок облаштували, щоб людям було приємно дивитися на благоустроєну 
територію й будівлю загалом. Тож наш медичний пункт працює, оберігає 
здоров’я жителів, щодня на цю варту стають його працівники: завідувач 
Світлана Сухаренко й молодша медична сестра Валентина Колот. Вони 
особисто, як і всі жителі села Кухарка, щиро вдячні Кернел за реальну до-
помогу закладу, який повинен і надалі працювати заради громади».

З найкращими побажаннями, Микола КОЛОТ, 

голова Кухарської сільської ради (Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

ДЛЯ КОМФОРТУ ВIДВIДУВАЧIВ
«Приміщення старостату у нашому селі Павлівка Ріпкинського району Чернігівщини ніколи не буває порожнім. 

Щодня приходять до нас люди у різних справах. Комусь потрібна довідка, хтось хоче проконсультуватися, поради-
тися. У штаті старостату — два діловоди й одна прибиральниця. Ось тільки приміщення, на жаль, старе, воно по-
требує постійного оновлення. Завдяки підтримці від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) нам вдалося багато що 
зробити, щоб воно мало вигляд сучасного офісу. Торік кернелівці виділили кошти на вапно, фарбу, лінолеум, тож 
вдалося провести частковий ремонт, зокрема застелити підлогу. І ось тепер маємо нові стільці. Вони призначені і 
для персоналу, і для відвідувачів, яких, як уже було сказано, є чимало. 

Навіть ідучи до бібліотеки чи на пошту, жителі Павлівки не обминають головного офісу — приміщення старо-
стату.

Селяни були приємно вражені такою обновкою, адже й справді відвідувачам тепер зручніше та комфортніше. А 
ми ж усі — і безпосередньо Кернел, і діловоди у старостаті — працюємо для людей.

Велике спасибі вам, наші помічники й партнери, наші аграрії. Нехай повниться успіхами кожен ваш день, щоб 
результати приносили задоволення та давали імпульс для нових справ».

З повагою, Олена СИМОНОВА, в. о. старости с. Павлівка (Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)

Колектив старостату с. Павлівка Колектив старостату с. Павлівка 

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

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

за допомогу у придбанні стільцівза допомогу у придбанні стільців

НОУТБУК ДЛЯ 
СIЛЬСЬКОГО ФАПУ

«Комп’ютерна техніка сьогодні не розкіш, а перша потреба, адже до-
помагає і в упорядкуванні документації, різноманітної службової корес-
понденції, дає можливість користуватися електронною поштою та пере-
вагами інтернет-мережі. Важко уявити, щоб у якійсь організації не було 
комп’ютера. 

Хочу поділитися приємною новиною: для потреб нашого фельдшер-
сько-акушерського пункту ми отримали від підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ноутбук вартістю майже 15 тис. грн. 
Спасибі аграріям за таке придбання, а ми, у свою чергу, проплатимо 
вартість інтернет-послуг, щоб медичний працівник могла користуватися 
електронною поштою, застосовувати ноутбук у професійній діяльності.

Наш ФАП, де фельдшером працює Марина Лучна, обслуговує жите-
лів двох сіл — Луговики й Бубни, де проживають майже пів тисячі людей. 
Навантаження на медпрацівника велике, тож тепер їй буде простіше хоч 
би в роботі з документацією, різними довідками.

Громада села щиро вдячна за такий подарунок від Кернел, адже цим 
прикладом співпраці ми утверджуємо партнерство, яке, переконаний ко-
жен, хто віддав свою паї в оренду Компанії, буде вигідним для всіх».

З повагою, Олексій ЛОЗОВИЙ,

 голова села Луговики (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.)

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.
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

  АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ ЯКI ЗМIНИ ЧЕКАЮТЬ НА УКРАЇНЦIВ З 1 ЛИПНЯ
У середині 2019-го на українців чекає низка нововведень. Усі вони набудуть чинності з понеділка, 1 липня.

Ми підготували для Вас добірку цих змін.

Підвищення мінімальної зарплати 
та прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум буде встановлений 

у розмірі 1936 грн, а з 1 грудня наступного року 

підвищиться до 2027 грн. 

Для основних соціальних і демографічних груп 

населення на 2019 рік встановлено такий прожит-

ковий мінімум: 

 для дітей до 6 років: 

•з 1 січня 2019-го ................................... 1626 грн; 
•з 1 липня .............................................. 1699 грн; 
•з 1 грудня ............................................. 1779 грн; 

 для дітей від 6 до 18 років: 

•з 1 січня 2019 року ............................... 2027 грн; 
•з 1 липня .............................................. 2118 грн; 
•з 1 грудня ............................................. 2218 грн; 

 для працездатних осіб: 

•з 1 січня 2019-го ................................... 1921 грн; 
•з 1 липня .............................................. 2007 грн; 
•з 1 грудня ............................................. 2102 грн; 

 для осіб, які втратили працездатність: 

•з 1 січня 2019-го ................................... 1497 грн; 
•з 1 липня .............................................. 1564 грн; 
•з 1 грудня ............................................. 1638 грн.

Перерахують пенсії

В українських пенсіонерів підвищиться пенсія на 156,4 грн. Громадяни з максимальними пенсіями одержать на 670 грн 
більше. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня сума становила 
14,9 тис. грн, то після — 15,6 тис. грн.

Новий ринок електроенергії

З 1 липня запрацює повномасштабний ринок електроенергії відповідно до Закону України 

«Про ринок електричної енергії».

Зберігання й торгівля пальним 
ліцензуватимуться

Виробництво, оптова та роздрібна торгівля, збе-
рігання пального з 1 липня здійснюватиметься за на-
явності відповідної ліцензії. Ліцензії на право оптової 
та роздрібної торгівлі пальним видаються терміном на 
5 років.

Розмір річної плати за ліцензії на право оптової 

торгівлі пальним складає:

 за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі паль-
ним — 5 тис. грн за кожне таке місце;

 за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі паль-
ним — 10 тис. грн.

Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі 
пальним становить 2 тис. грн на кожне місце роздрібної 
торгівлі пальним.

Цей ринок передбачає запровадження нової моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами електро-
енергії. Зокрема, ліквідовується єдиний покупець і продавець електроенергії — Енергоринок. Продавати електроенергію 
мають відповідно до двосторонніх угод між виробниками та постачальниками або споживачами.

Запроваджуються біржі з продажу електроенергії.
Тепер обленерго не зможуть розподіляти електроенергію та постачати її споживачам. Постачання виділяють в окре-

мий бізнес. Це відповідає європейським стандартам і створює умови для конкуренції.
Уряд поклав ці зобов’язання на Енергоатом, Укргідроенерго та частково на Укренерго. Державні компанії повинні бу-

дуть продавати електроенергію населенню за зниженими цінами. Це зробили, аби запровадження ринку електроенергії не 
призвело до різкого зростання тарифів на світло.

Безкоштовна діагностика

Стартує другий етап медичної реформи. Він 

передбачає оплату за рахунок держави вторинної 

медичної допомоги — консультацій фахівців, 

аналізів і досліджень.

«З 1 липня 2019-го мають оплачуватися 56 видів діа-
гностичних послуг, які декларує уряд. Вони оплачувати-
муться щодо кожної людини в районній і міській лікар-
нях», — повідомила заступник глави комітету Верховної 
Ради з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко.

Також МОЗ запровадив програму «Безкоштовна ді-
агностика». Вона включає понад 50 видів обстежень. Це 
6 видів УЗД, 5 видів рентгена, 4 види біопсії під конт-
ролем УЗД, тести на виявлення хвороб серцево-судин-
ної системи. Програма включатиме ендоскопічні дослі-
дження та операції на стравоході, шлунку, тонкій і товстій 
кишці, нирках, сечовому міхурі.

Дорогі покупки з-за кордону

Верховна Рада переглянула правила отримання 
посилок з-за кордону. Якщо зараз не обкладаються 
ПДВ товари, вартість яких не перевищує 150 євро, то з 
1 липня цю планку буде знижено до 100 євро. За дорожчі 
посилки доведеться заплатити і мито, і ПДВ. Поштовим 
операторам та експрес-перевізникам водночас нада-
дуть статус податкових агентів. У разі вартості посилки 
понад 150 євро додатково треба буде сплатити 35% від 
суми товару.

Курити буде невигідно

Вартість пачки цигарок високої якості може зрости до 50 грн. Окрім запланованого Податковим 
кодексом щорічного підняття акцизу на тютюнові вибори на 20%, з 1 липня запроваджується ще й ін-
дексація на інфляцію в розмірі 9%. За підрахунками виробників, загальне підняття ціни на пачку цигарок 
може скласти 7-8 грн, а до кінця року пачка сигарет подорожчає на 20-25% порівняно з 2018-м.

«Біометрика» зросте у ціні

24 квітня уряд ухвалив нові суми вартості адміністративних послуг при 
оформленні паспорта громадянина України (ID-картки) і паспорта громадя-
нина України для виїзду за кордон. Зміниться також і вартість бланків згада-
них документів.

  НА ЗАМІТКУНА ЗАМІТКУ

СЕЗОН ЧОРНИЦI НАБЛИЖАЄТЬСЯ: У ЧОМУ КОРИСТЬ I ШКОДА
Зовсім скоро настане сезон однієї з найкорисніших ягід — чорниці.

Дозрівають вони переважно в липні. Ростуть у північних регіонах країни в дикій 

місцевості: на болотах, у лісах.

Ці темно-сині ягідки на 84% склада-
ються з води, на 12,5% — з вугле-
водів, решта 3,5% — білки, жири, 

клітковина та мінерали. 100 г містять лише 
57 калорій. Білий наліт, який покриває яго-
ди, — віск.

Чорниця — джерело великої кількості ві-
тамінів і мінералів, потрібних людині: калію, 
натрію, магнію, фосфору, заліза, міді, мар-
ганцю, кобальту та нікелю, а також вітамінів 
С, Р і РР, В

1
 і В

6
, пантотенової кислоти, пек-

тину.
У сезон слід вживати свіжі чорниці, а на 

зиму їх можна заморозити (цілими чи пере-
тертими з цукром) або висушити. У джемі 
або варенні велика частина вітамінів зруйну-

ється, тому краще обмежити або відмовити-
ся від такого способу заготовки.

Чорницю справедливо можна назвати 

лікувальним засобом, адже вона:

 покращує роботу травної системи;
 усуває діарею;
 допомагає при циститі, уретриті;
 позитивно впливає на стан печінки;
 ефективна при цукровому діабеті;
 корисна для очей;
 знімає запалення;
 загоює рани;
 рекомендована при анемії.

У разі ангіни й стоматиту соком або вод-
ним настоєм чорниці полощуть горло й рото-

ву порожнину, а чай з цієї ягоди допомагає 
побороти енурез.

Вона має сильну бактерицидну дію за-
вдяки фітонцидам, що покращує стан ор-
ганізму у разі дизентерії, циститу, діареї та 
стафілококових інфекцій.

Діабетикам рекомендують додати чор-
ницю до щоденного раціону: вона знижує 
вміст цукру в крові.

Обмежень для вживання чорниці дуже 
мало, але все ж вони є: слід бути обережним 
людям із сечокам’яною хворобою, панкре-
атитом, хворобою підшлункової залози та 
індивідуальною непереносимістю. Виник-
нення алергічних реакцій також можливі, 
особливо при надмірному споживанні ягід.

До речі, деякі звичні для нас продукти 
мають низку властивостей, про які ми навіть 
не здогадуємось. Наприклад, цибуля, мед та 
соняшникове насіння мають антипаразитар-
ні властивості.
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ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ КЕРНЕЛ

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

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

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

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

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

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
Чорноморьк

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Чорноморськ, Полтава

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Старокостянтинів

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Хмельницький, Дніпро

Елеваторні потужності

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ 
Старокостянтинів

Виробничі активи (заводи)

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. 

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ
Полтава

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Чернігів 

Агробізнес

МЕХАНІК
Чернігів, Суми

Агробізнес

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
вітає іменинників літа — жителів сіл Ніжинського 

району Чернігівщини:

•30 червня — Тетяну Володимирівну Глущенко 
з с. Чернявка;
•6 липня — Володимира Михайловича Хоменка 
з с. Талалаївка;
•6 липня — Ларису Григорівну Скрипку 
з с. Мильники.

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

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

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

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Колектив підприємства «Полісся» (Кернел) вітає 
іменинників літа — жителів сіл Куликівського 

району Чернігівщини:

•27 червня — Віктора Івановича Стеценка 
з смт Куликівка;
•18 липня — Людмилу Миколаївну Близнюк 
із смт Куликівка.

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

У цю прекрасну святкову 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.

Колектив підприємства «Маяк» (Кернел) вітає 
іменинників літа — жителів сіл Ріпкинського району 

Чернігівщини:

•25 червня — Олену Сергіївну Клименок 
із с. Смолигівка;
•3 липня — Катерину Федотівну Савенко 
з с. Красківське.

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

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

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії!

Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
вітає іменинників літа — жителів с. Берестовець 

Борзнянського району Чернігівщини:

•2 липня — Миколу Володимировича Яремка;
•15 липня — Михайла Олександровича Кантура;
•20 липня — Марію Григорівну Іващенко.

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) вітає іменинників літа — жителів сіл 

Краснопільського та Сумського району Сумщини:

•4 липня — Зою Михайлівну Бакіну з с. Покровка;
•16 липня — Валентину Олексіївну Стрикицю 
із с. Михайлівка;
•20 липня — Тетяну Володимирівну 
Желдубовську з с. Стецьківка;
•24 липня — Олександру Іванівну Семих 
із с. Писарівка;
•27 липня — Віру Яківну Однорал із с. Писарівка.

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 дарує Вам багато літ.

Колектив підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) вітає іменинників літа — жителів сіл 

Варвинського району Чернігівщини:

•29 червня — Івана Андрійовича Носенка 
із смт Варва;
•6 липня — Івана Івановича Приліпка 
із смт Варва;
•25 липня — Віталія Вікторовича Кривуцу 
з с. Калиновиця;
•21 липня — Яну Володимирівну Дятлову 
із смт Варва.

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

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

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

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

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

Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
вітає іменинників літа — жителів сіл Роменського 

району Сумщини:

•6 липня — Надію Василівну Дідович 
із с. Глинськ;
•10 липня — Валентину Сергіївну Каливод 
із с. Діброва;
•10 липня — Тетяну Яківну Данік із с. Глинськ;
•25 липня — Олексія Михайловича Могилу 
з с. Сулими;
•26 липня — Уляну Іванівну Ковтун 
із с. Артюхівка.

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

Тоді б напевно подарунки ці
Сьогодні в подарунок Вам принесли.

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

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

Жителі сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини, де працюють агропідприємства Кернел, можуть 

виграти 15 тисяч гривень за публікацію про свою громаду в Facebook.УВ
АГА

, 

КО
Н

КУРС
!

Кернел оголошує конкурс для мешканців сіл та громад регіону. 
За розповідь про свою громаду в Facebook найактивніші учасники 

отримають премії, подарунки та екскурсії на виробничі активи Компанії.

ПРО КОНКУРС: 

Суть конкурсу — розповісти про цікаві 

факти та історії, видатні місця та пози-

тивні події у своєму рідному селі.

Для участі слід поділитися яскравими 
моментами життя своєї громади та опу-
блікувати ці розповіді на своїй сторінці у 
Facebook. Учасникам радять прикріпляти 
власні фотографії з цікавих заходів або 
улюблених місць.

ПРАВИЛ КОНКУРСУ ЛИШЕ ДВА:

1  Написати про свою громаду у Facebook
2  Додати хештеги: 

#ЗміниПочинаютьсязТебе
#ДійРазомзКернел
#АгентиРозвиткуГромад

Профіль учасника має бути відкритим, 
щоб організатори конкурсу змогли по-
бачити публікації. Приватність своєї сто-
рінки можна перевірити в налаштуваннях 
соцмережі.

На першому етапі конкурсу найактивніші 
учасники отримають заохочення та мож-
ливість позмагатися за головні призи. 

І місце — 15 тис. грн 

ІІ місце — 10 тис. грн 

ІІІ місце — 5 тис. грн  

Окрім подарунків та грошових премій, на 
учасників чекають екскурсії на виробничі 

активи Кернел.

Підсумки першого етапу оголосять до 22 серпня. У разі виникнення 
додаткових запитань можна зателефонувати за номером: 0-800-501-483

Нагадаємо, Кернел тісно співпрацює з громадами сіл i малих міст. Основне завдання —

фінансово-матеріальна підтримка громадських iнiцiатив, соціальної сфери населених пунктiв. Компанія прагне підвищення рівня життя та добробуту населення України.


