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ПIДСУМКИПIДСУМКИ
У 2017 РОЦІ 

АГРОПІДПРИЄМСТВА 
КЕРНЕЛ ТА БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД ІНВЕСТУВАЛИ 
В СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 

УКРАЇНСЬКИХ СІЛ 
МАЙЖЕ 27 МЛН ГРН. З них 

близько 4 млн 600 тис. грн 
отримали села Черкащини, 
Вінниччини, Миколаївщини, 

Кіровоградщини та Одещини.
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СКРИНЬКА ВДЯЧНОСТIСКРИНЬКА ВДЯЧНОСТI
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОРЯ» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ» ДОПОМОГЛИ В ЗА-

КУПІВЛІ музичного обладнання для 
Будинку культури села Єлизаветка та 
подбали про освітлення у Петраківці, 

а підприємство «Кочубій» (Кернел) 
придбало для Калиниболотської ЗОШ 

комп’ютерну техніку. Громади дякують 
кернелівцям за допомогу!

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 1 (23)
19 січня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Нещодавно КЕРНЕЛІВЦІ 

ВИДІЛИЛИ КОШТИ на 
закупівлю лінолеуму для 

амбулаторії с. Кальниболота 
(Кіровоградська обл.) та на 

придбання комп’ютерної 
техніки для амбулаторії 

с. Тальянки (Черкаська обл.). 
Бюджет витрат Компанії 
та БФ «Разом з Кернел» 

склав 23 тис. грн.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Упродовж 2017 року спостерігалося подорожчання майже всіх продуктів в Україні. 

Щоправда, почали дешевшати гречка і цукор. 

Дорогi друзі!
Початок року — чудовий час для змін та 

аналізу результатів, яких уже вдалося досягти, 
а також для планування майбутнього. Попри 
чимало викликів, 2017-й став для нас періодом 
примноження, удосконалення, підкорення но-
вих вершин та горизонтів. Ми разом досягали 
успіхів у виробництві,  перемагали в конкурсах 
та рейтингах, реалізовували соціальні проек-
ти. А ще у великій кернелівській родині стало-
ся поповнення. У нас з’явилося більше друзів 
та однодумців — орендодавців і партнерів, з 
якими ми почали будувати плідну співпрацю 
та встигли налагодити конструктивний діалог.

Традиційно в січневому номері газети 
«У кожен двір» ми звітуємо про досягнен-
ня року, що минув. Так, у 2017-му компанія 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» інвестували 
в соціальну сферу населених пунктів Кірово-
градщини, Черкащини, Вінниччини, Одещини 
та Миколаївщини 4 млн 600 тис. грн. Грома-
ди використали кошти для покращення рівня 
сільської освіти, медицини, культури, спорту, 
інфраструктури та благоустрою. Детальніше 
про це читайте на сторінках видання.

Нагадаємо й про добру кернелівську 
ініціативу, завдяки якій напередодні ново-
річно-різдвяних свят 6854 дитини з сіл ре-
гіону отримали пакунки з різноманітними 
ласощами. Бюджет витрат агропідприємств 
«Хлібороб» (Кернел), «Урожай» (Кернел), 
«Чорна Кам’янка» (Кернел), «Зоря» (Кернел), 
«Агросервіс» (Кернел), «Осіївське» (Кернел), 
«АФ Відродження» (Кернел) ,«Агро Інвест Укра-
їна» (Кернел), АФ «Кочубій» (Кернел), «Юш-
ківці-Агро» (Кернел), «СТОВ імені Мічуріна» 
(Кернел), «Вісла» (Кернел), «Злагода» (Кер-
нел), «Україна» (Кернел), «Айова» (Кернел),
«Кочубій» (Кернел), «Долинка-Агро» (Кернел),
«Коритня-Агро» (Кернел), «Лукашівка ІК» 
(Кернел) на цей проект становить майже 
300 тис. грн.

Докладніше зупинимося на соціальних 
проектах, реалізованих завдяки фінансовій 
участі Компанії та Благодійного фонду у грудні-
січні. Зокрема, за кошти від Кернел  закупле-
но лінолеум для амбулаторії та комп’ютерну 
техніку для школи с. Кальниболота (Ново-
архангельський р-н, Кіровоградська обл.). 
Також придбано  комп’ютерну техніку для 
амбулаторії с. Тальянки (Тальнівський р-н, 
Черкаської обл.). Продовжили агропідприєм-
ства Компанії підтримувати й духовну сферу. 
Так, підприємство «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
та Благодійний фонд спрямували фінанси на 
облицювання новою плиткою підлоги в церк-
ві Різдва Пресвятої Богородиці с. Вікторівка 
(Маньківський р-н, Черкаська обл.). Підпри-
ємство «Зоря» (Кернел) направило кошти на 
проведення внутрішніх оздоблювальних робіт 
у Свято-Михайлівській церкві Катеринопо-
ля (Черкаська обл.). Підприємство «Урожай» 
(Кернел) вкотре долучилось до проведення 
ремонтних робіт у храмі на честь явлення 
Ікони Божої Матері у с. Надеждівка (Голова-
нівський р-н, Кіровоградська обл.). Крім того, 
підприємство «СТОВ імені Мічуріна» (Кернел) 
придбало для ДНЗ с. Антонюки (Миколаївсь-
кий р-н, Одеська обл.) килимове покриття. 
Матеріали про ці та інші добрі справи керне-
лівців Ви знайдете в номері.

Тож запрошуємо у цікавий світ Кернел. 
Отримуйте корисну інформацію, дізнавайте-
ся чимало цікавого про Компанію, про людей, 
які в ній працюють, та про соціальні проекти, 
які реалізовуються з метою покращення рівня 
життя в українських селах.

Миру та добра 
у новому 2018 році!

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

За матеріалами gazeta.ua

 Перше місце за темпами зростання ціни посіло сало — 68%. 

 Друге займає морква — 64%. 

 Далі йде буряк, що подорожчав приблизно на 60%. 

 Четверту сходинку за темпами зростання ціни займає свинина — 42%. 

 За рік яловичина додала в ціні 34%. Так, кілограм яловичини з кісткою можна купити в 

середньому за 113 грн. Це на 29 грн більше, ніж було раніше.

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

НОВОРIЧНI ЛАСОЩI 
ЗНАЙШЛИ СВОЇХ АДРЕСАТIВ

На одному диханні промайнули новорічно-різдвяні 
свята. Малеча з українських сіл відзначила їх 
спільно з представниками агропідприємств 

компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом 
з Кернел». Понад 40 тис. учнів сільських шкіл і 
вихованців дитячих садочків отримали солодкі 

подарунки від Кернел. Загальний бюджет витрат 
Компанії на новорічний вітальний проект склав 

понад 1,5 млн грн. Про гостини кернелівських Дідів 
Морозів у навчальних закладах Кіровоградщини, 

Черкащини, Вінниччини, Одещини та 
Миколаївщини читайте у випуску.
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  НОВИНИ РЕГІОНУ

НА ЧЕРКАЩИНI БРАКУЄ ПРЕДСТАВНИКIВ 
РОБIТНИЧИХ ПРОФЕСIЙ
З початку минулого року до центрів зайнятості Черкаської області 

від роботодавців регіону надійшло майже 36,8 тис. вакансій, 

з них укомплектовано 34,2 тис. Чисельність безробітних, що 

користувалися послугами служби зайнятості, становила 56,6 тис. 

осіб. Таким чином, протягом року на 1 вакансію претендувало 

близько 1,5 особи.

У Черкаському обласному центрі зайнятості розповіли, що трійку ліде-
рів серед спеціалістів, найбільш затребуваних серед роботодавців, очоли-
ли робітничі професії (що становить майже 60% від загальної чисельності 
вакансій). Це працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники 
(водії, охоронці, продавці), фахівці з обслуговування технічного устаткуван-
ня (слюсарі, зварники та ін.); друге місце посіли службовці (22%) — спеці-
алісти в різних сферах діяльності та менеджери; третя позиція (18%) — ва-
кансії для осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися 
таким чином: з мінімальною заробітною платою — 48%, від мінімальної до се-
редньої заробітної плати — 49%, від середньої заробітної плати й вище — 3%.

Якщо вести мову про середню заробітну плату штатних працівників у 
області, то в листопаді минулого року, за даними Державної служби статис-
тики, вона становила 4441,6 грн, цього року — 6387 грн.

КIРОВОГРАДЩИНА — У СПИСКУ ЛIДЕРIВ 
ЗА ТЕМПАМИ ЗБIЛЬШЕННЯ МIСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТIВ У ОТГ
У 2017-му приріст надходжень місцевих бюджетів до 2016 року 

склав 31%, або 45,3 млрд гривень. Не досягли рівня попереднього 

року лише дев’ять місцевих бюджетів. Найвищими темпами 

приросту надходжень відзначилися вісім областей, серед яких і 

Кіровоградська. Крім того, Кіровоградщина показує гарні результати 

й у темпах наповнення місцевих бюджетів від податку на доходи 

фізичних осіб.

— 21 область забезпечила темпи приросту надходжень вище серед-
нього по Україні. Найвищі темпи — у Тернопільської, Вінницької, Івано-
Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Херсонської та Кі-
ровоградської», — наголосив міністр регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він повідомив, що бюджетні надходження від плати за землю зросли 
на 13% (3 млрд грн). У 22 регіонах з 25 темпи росту за згаданим критері-
єм — вище середнього по Україні.

ПОНАД 23 ТИС. ВIННИЦЬКИХ 
БЮДЖЕТНИКIВ МАЮТЬ ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ 
6 ТИС. ГРН I ВИЩЕ
Переважна більшість працівників бюджетної сфери отримує 

зарплату, трохи вищу за мінімальну, або більше 6 тис. грн. Про це 

під час прес-конференції розповів директор Департаменту фінансів 

Вінницької облдержадміністрації Микола Копачевський.

— На неповну ставку працюють 11,5 тисячі бюджетників. Отже, вони 
отримують зарплату менше мінімальної, тобто до 3200 гривень, — заува-
жив він. — Від 3200 до 4000 гривень отримують 26,6 тисячі працівників, мі-
німальну заробітну плату — 16,7 тисячі працівників бюджетних закладів, 
від 4000 до 5000 гривень — 15 тисяч бюджетників, від 5000 до 6000 гри-
вень — 10,5 тисячі працівників, понад 6000 гривень — близько 23,1 тисячі 
бюджетників. Причому 14,6 тисячі фахівців, які одержують велику зарплат-
ню, є освітянами, а 4,5 тисячі — медиками.

Загалом у бюджетній сфері зарплата розподілилась таким чином: осві-
тяни торік отримали 3211,6 млн грн, медики — 1707,9 млн грн, працівни-
ки культури — 318,7 млн грн, працівники закладів соціального захисту — 
200,4 млн грн.

— Отже, найбільшу зарплату мають освітяни та медики. Проте існує до-
сить істотна різниця з оплатою праці випускників вишів, які щойно влашту-
валися на роботу, тому не мають категорії, стажу та інших надбавок. Але у 
нас є певні напрацювання щодо вирішення цього питання, і ми адресували 
відповідні пропозиції уряду. Щоб у молодих лікарів та вчителів була моти-
вація залишатись на першому робочому місці, — підкреслив директор де-
партаменту.

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ 

ОБЛАСТІ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2017 РОЦІ. ЗА РОЗМІРАМИ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Всього фактична чисельність працівників на кінець 2017 року — 103 383 особи

11 536 
осіб

(11,1 %)

16 733 
особи

(16,2 %)

26 562 
особи

(25,7 %)

15 001 
особа

(14,5 %)

10 472 
особи

(10,1 %)

23 079 
осіб

(22,3 %)

до 3200 грн 
(неповна 
ставка)

3200 грн 
(мінімальна 
заробітна 

плата)

від 3200 грн 
до 4000 грн

від 4000 грн 
до 5000 грн

від 5000 грн 
до 6000 грн

Понад
6000 грн

  МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ

ПРОДУКТ «ВIД НАСЕЛЕННЯ»: 
РИЗИКИ Й СПОДIВАННЯ

Сировина для переробних підприємств від сільських приватних 

домогосподарств здебільшого не відповідає встановленим 

нормам і стандартам

Усі пам’ятають крилату фразу: «Пийте, діти, моло-
ко — будете здорові!» Однак, схоже, вона тепер 
не відповідає дійсності, адже, як зазначають екс-

перти, на українському ринку молочних продуктів де-
далі частіше трапляються вироби неналежної якості, а 
деякі з них шкідливі для здоров’я, тим більше дитячо-
го.

Здавана вважається, що молоко позитивно впли-
ває не лише на фізичний, а й на духовний розвиток 
людини. Користь цього цінного продукту не раз була 
доведена. Нам лишається тільки дбати про своє здо-
ров’я, вживаючи цей продукт. Як стверджують учені, 
ризик таких захворювань, як інсульт і гіпертонія, у разі 
вживання молочних продуктів знижується на 50%.

За оцінками аналітиків, в Україні виробляють бага-
то низькосортного молока, яке закуповують переробні 
підприємства. Саме продукція, вироблена у приватних 
господарствах сільських жителів, часто не відповідає 
встановленим нормам та стандартам якості.

П’ять років — багато чи мало?

З 1 січня 2018 року Україна мала відмовитися від 
закупівлі молока у населення. Впровадження цієї нор-
ми перенесли на 1 липня нинішнього року, коли країна 
має виконати прописані в Угоді про асоціацію з ЄС по-
ложення про санітарно-гігієнічні норми, які стосуються 
молочної сировини. Згідно з вимогами, усе небезпеч-
не молоко, яке на сьогодні становить близько 75% ви-
робленого в країні, має зникнути з вітчизняного ринку.

Це означає, що приватні домогосподарства 
могли б постраждати від нововведень, оскільки саме 
вони виробляють низькоякісну сировину. Але перехід-
ний період триватиме значно довше: наказ про забо-
рону закупівлі має бути впроваджено до 2022 року.

Чим же відрізняється молоко другого сорту від 

решти ґатунків та що означає термін «безпечне 

молоко»?

Основними відмінностями між ґатунками молока, 
як пояснюють фахівці, є загальна бактеріальна забруд-
неність, кількість соматичних клітин і кислотність. Про-
тягом останніх двох десятиліть багато говорять про 
невідповідність якості молока з приватних селянських 
господарств вимогам у галузі переробки. Уперше цю 
тему підняли ще у 2004 році, коли Україна стала чле-
ном СОТ та взяла на себе зобов’язання вирішити про-
блему. Але на практиці питання весь час переводили 

з економічної площини в політичну: говорили про те, 
що це негативно позначиться на сільському населенні. 
І так від виборів до виборів.

Як пригадують господарники, спроби поліпшити 
якість молока робили не раз. За останні 15 років чи-
мало фінансових ресурсів — як державних, так і від 
донорів — було спрямовано саме на те, аби покра-
щити якість молока у приватних домогосподарствах. 
Проводили роз’яснювальну роботу, зокрема чимало 
семінарів. Але, на жаль, очікуваного результату це не 
дало, хоча якість сирого молока стала вищою. Брак 
сировини змушує переробні підприємства купува-
ти молоко низької якості. Була державна програма, 
спрямована на відшкодування вартості доїльних апа-
ратів для приватного сектору. Проте це не спрацюва-
ло — високої якості молока вимагають не всі переробні 
підприємства, що дає змогу виробникам у приватних 
селянських господарствах не надто перейматися цим 
питанням.

Як вважають у Асоціації виробників молока, жор-
стка заборона використання молока другого сорту, 
якого на ринку ще дуже багато, стане стимулом для 
поліпшення його якості. Проте, як і планують ініціа-
тори нововведення, різкого переходу не буде. Для 
того, аби підприємства не переробляли низькосорт-
не молоко, передбачено перехідний період на  п’ять 
років. Отже, у виробників і переробників буде час ви-
будувати так званий холодний ланцюжок, аби забез-
печити його якість, навчити населення, як правильно 
збирати молоко, дотримуватися санітарно-гігієнічних 
вимог. Вочевидь, виробники чекають допомоги й від 
держави, яка також має подбати, наприклад, про від-
шкодовування закупівлі доїльних апаратів, як це було 
раніше, надати певні дотації. Сприятимуть підвищен-
ню культури виробництва й створенню сімейних ферм 
та кооперативів, у чому, приміром, Черкащина вже має 
неабиякий досвід.

Чи вдасться зробити все необхідне за п’ять ро-
ків — покаже час. У всякому разі, у деяких громадах 
думають над тим, як налагодити виробництво висо-
коякісного продукту і, вклавши кошти, продавати його 
дорожче. Хтось пропонує створювати групи, які пра-
цюватимуть із районними та обласними радами щодо 
надання коштів з бюджету на створення «холодного 
ланцюжка». Десь міркують над можливим створенням 
накопичувача-холодильника.

Словом, зміни у молочній галузі 

вже стукають у двері. З
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ЦЕРКОВНI ДЗВОНИ ЛУНАЮТЬ НАД СЕЛАМИ
Агропідприємства компанії Кернел та Благодійний фонд «Разом з Кернел» надають всебічну допомогу релігійним 

громадам та церквам, що функціонують на території підопічних сіл. Наша сьогоднішня розповідь — про чергові добрі 

справи Компанії, спірямовані на підвищення рівня духовності в селах.

Нещодавно за фінансової підтримки підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) та Благодійного фонду новою плиткою об-
лицьовано підлогу в церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.). Крім того, 
підприємство «Зоря» (Кернел) направило кошти на проведення внутрішніх оздоблювальних робіт у Свято-Михайлівській 

церкві в Катеринополі (Черкаська обл.). А підприємство «Урожай» (Кернел) укотре спрямувало фінанси на проведення ремонт-
них робіт у храмі на честь явлення Ікони Божої Матері в селі Надеждівка (Голованівький р-н, Кіровоградська обл.).

ЦЕРКВА КАЗАНСЬКОЇ IКОНИ БОЖОЇ МАТЕРI В НАДЕЖДIВЦI
У Кіровоградській області зберегло-

ся не так багато дерев’яних храмів. 

Одним із них є церква в селі Надеж-

дівка (Голованівський р-н, Кірово-

градська обл.).

Село заснувала у 1889 році власни-
ця навколишніх земель, княгиня Надія 
Трубецька. А в 1901-му вона заклала 
тут дерев’яну церкву Казанської ікони 
Божої Матері — один із найкрасивіших  
дерев’яних храмів області.

Для того щоб зберегти святиню 
для прийдешніх поколінь, релігійна 

громада та сільська влада доклада-
ють максимум зусиль. Долучаються до 
цього процесу також спонсори та бла-
годійники. Вагому підтримку система-
тично надають підприємство «Урожай» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

Ольга Ручко, місцева жителька 
та прихожанка храму, розповідає, що 
церковна споруда потребує особливої 
уваги, оскільки є важливою історичною 
пам’яткою.

— Ми пишаємося, що маємо таку 
церкву, що дійшла до наших часів. І збу-

дована вона без жодного цвяха, — під-
креслює Ольга Олександрівна. — Наша 
громада вдячна всім, хто допомагає 
утримувати храм. Особливо хочу подяку-
вати за допомогу аграріям підприємства 
«Урожай» (Кернел). За два роки вони виді-
лили на храм майже 50 тис. грн. Це дово-
лі значні кошти. Окрім сфери духовності, 
кернелівці допомагають і в благоустрої —
упорядковують дороги, не забувають про 
школу. На їхньому рахунку — десятки до-
брих справ. У новому році хочу побажати 
всім такого орендаря, як Кернел.

Релігійна громада с. Надеждівка (Голованівський р-н, Релігійна громада с. Надеждівка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) дякує підприємству «Урожай» (Кернел) Кіровоградська обл.) дякує підприємству «Урожай» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за систематичну фінансову та БФ «Разом з Кернел» за систематичну фінансову 

підтримку церкви Казанської ікони Божої Матеріпідтримку церкви Казанської ікони Божої Матері

ЦЕРКВА РIЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦI У ВIКТОРIВЦI
У 1992 році жителі села Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська обл.) за підтримки сільської влади 

вирішили розпочати будівництво храму. Процес спорудження тривав більше десятиліття, 

а в 2003 році Божа обитель відкрила свої двері для прихожан.

— Справа в тому, що церква, яка колись діяла у Вікторівці, була 
розібрана в 1962 році, — розповідає протоієрей Іван Лесько. — Тож 
заснування нового храму уже в 90-х роках  було необхідністю для 
місцевих жителів, адже саме вірою міцна громада. Ось так уже май-
же 15 років у нас діє церква Різдва Пресвятої Богородиці.

Протягом цього часу храм живе за рахунок благодійних внесків 
парафіян та спонсорів. Нещодавно саме завдяки спільним зусиллям 
вдалося втілити в життя важливу справу — облицювати новою плит-
кою підлогу в церкві.

— Під час будівництва ми поклали дерев’яну підлогу, — згадує 
наш співрозмовник. — Проте за роки вона втратила свої властивості, 
місцями прогнила. Тоді ми звернулися до всіх небайдужих людей та 
організацій з проханням допомогти відновити покриття. І нас почули. 
Фінансову участь у проекті взяли також підприємство «Чорна Кам’ян-
ка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». До речі, аграрії не вперше під-
тримують нас. У минулі роки надавали матеріали на ремонти. Дуже 
вдячний кожному за його внесок, у тому числі кернелівцям. Нехай 
Господь оберігає всіх нас від негараздів, дарує благословення на 
кожну добру справу.

Підприємство «Чорна Кам’янка» Підприємство «Чорна Кам’янка» 

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

Кернел» взяли фінансову участь Кернел» взяли фінансову участь 

у проекті з відновлення підлоги у проекті з відновлення підлоги 

у приміщенні церкви Різдва у приміщенні церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці у Пресвятої Богородиці у 

с. Вікторівка (Маньківський р-н, с. Вікторівка (Маньківський р-н, 

Черкаська обл.)Черкаська обл.)

СВЯТО-МИХАЙЛIВСЬКА ЦЕРКВА 
В КАТЕРИНОПОЛI
Історія Свято-Михайлівського храму в Катеринополі 

(Черкаська обл.) бере свій початок у 1996 році. Саме тоді 

розпочалося його спорудження. Через  п’ять років у святині вже 

проходили богослужіння.

— Сьогодні ми вирішили почати процес внутрішнього оздоблен-
ня приміщення храму. Адже з роками стан розпису та штукатурки на 
стінах погіршився й вимагав реставрації, — пояснює протоієрей Ві-
ктор Криванич. — З-поміж багатьох благодійників допомогти в цьому 
зголосилися й підприємство «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 
направивши фінанси на 
придбання фарби. Релі-
гійна громада та особисто 
я щиро вдячні за це Ком-
панії. Нехай участь Кернел 
буде гідно оцінена людьми 
та повертається до наших 
меценатів сторицею.

За фінансової підтримки підприємства «Зоря» (Кернел) За фінансової підтримки підприємства «Зоря» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» проходять внутрішні оздоблювальні роботи у та БФ «Разом з Кернел» проходять внутрішні оздоблювальні роботи у 

Свято-Михайлівській церкві м. Катеринополя (Черкаська обл.)Свято-Михайлівській церкві м. Катеринополя (Черкаська обл.)

ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ
З метою підтримки фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій у сільській місцевості агропідприємства компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» реалізовують програму «Медицина, доступна селянину», у рамках якої на потреби закладів охорони здоров’я 

за останні роки виділено мільйони гривень. Ми не раз розповідали Вам про те, як за фінансування Компанії та Благодійного фонду 

реалізовувалися проекти, спрямовані на покращення умов перебування пацієнтів у медичних закладах та на підвищення якості надання 

медичних послуг. Програма активно діє на Черкащині та Кіровоградщині.

Так, нещодавно кернелівці 
спрямували кошти на чергові 
важливі проекти. Йдеться про 

закупівлю лінолеуму для амбулато-
рії села Кальниболота (Новоархан-
гельський р-н, Кіровоградська обл.) 
та про придбання комп’ютерної тех-
ніки для амбулаторії села Тальянки 
(Тальнівський р-н, Черкаської обл.). 
Бюджет витрат Компанії та БФ «Ра-
зом з Кернел» склав 23 тис. грн.

Крок до новiтнiх 
технологiй

У зв’язку з реформуванням сфе-
ри охорони здоров’я перед багать-
ма сільськими медичними заклада-
ми постало питання забезпечення 
комп’ютерним устаткуванням, адже 

у більшості випадків такі установи не 
мали в наявності відповідної техніки. 
Подібною була ситуація і в амбула-
торії села Тальянки Тальнівського 
району Черкащини.

— Наші працівники ніколи не 
мали потреби використовувати у 
своїй роботі комп’ютер, — розпо-
відає завідувач амбулаторії Юрій 
Савчук. — Проте  прийняті закони 
реформування медицини викликали 
таку потребу. Тепер ми маємо вес-
ти базу даних пацієнтів у спеціальній 
програмі, дані з якої пересилаються 
на вищі рівні управління.

Додамо, що наразі Тальянків-
ська амбулаторія обслуговує понад 
2 тис. пацієнтів — жителів Тальян-
ківської та Легедзинської сільрад, а 
також близько 700 студентів Тальян-

ківського агротехнічного коледжу. 
Тому база пацієнтів тут чимала.

— Одним із нововведень, які по-
требують наявності сучасної техніки, 
стали онлайн-консультації з ліка-
рем, — продовжує наш співрозмов-
ник. — Тобто коли пацієнт зверта-
ється в амбулаторію, і ми маємо 
сумніви стосовно діагнозу чи при-
значення лікування, наш спеціаліст 
може провести інтернет-консуль-
тацію, наприклад, з лікарем з об-
ласті чи райцентру. Для пацієнта 
це зручна практика, оскільки непо-
трібно нікуди їхати, щоб порадитися 
з фахівцем. Тож завдяки наявності 
комп’ютерів наш заклад зробив ще 
один крок до сучасних техноло-
гій. Ми дуже вдячні підприємству 
«Айова» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» за те, що фінансово  підтри-
мали нас, не відмовили в допомозі.

Комфортнi умови 
в амбулаторiї 

У 90-х роках дільничну лікарню 
зі стаціонаром, яка функціонува-
ла на території Кальниболотської 
сільради (Новоархангельський р-н, 
Кіровоградська обл.) реформували 
в амбулаторію сімейного типу. На-
разі цей заклад обслуговує понад 
1 тис. осіб. Щодня поріг переступає 
не менше 10 пацієнтів. Хтось із них 
звертається через хворобу, інші — 
щоб поміряти тиск, зробити кардіо-
граму чи профілактичне щеплення.

— Відверто кажучи, наш заклад, 
як і інші сільські медичні установи, 

тримається на плаву завдяки все-
бічній підтримці та допомозі — від 
сільської ради, місцевих підприєм-
ців, спонсорів, орендарів землі, —
коментує завідувач амбулаторії Ро-
ман Печенюк. — Так, торік за кошти 
сільського бюджету ми оновили 
систему обігріву, спонсори допомо-
гли встановити вікна. Але нагальним 
питанням залишався стан підлоги в 
коридорах. Востаннє покриття тут 
замінювали понад 10 років тому.

Із цим проханням працівники ам-
булаторії та сільська влада звернули-
ся до підприємства «Кочубій» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел».  Аграрії 
не відмовили й направили кошти для 
придбання нового покриття.

— Завдяки коштам від Кернел 
ми придбали необхідний матеріал, 
яким вдалося покрити близько 30 м 
площі. Тепер у нашому закладі стало 
охайніше та затишніше, — резюмує 
завідувач амбулаторії. — Ми дуже 
вдячні всім нашим помічникам, які 
не залишаються байдужими до про-
блем сільської медицини, у тому 
числі кернелівцям. Переконаний, що 
новий рік принесе нам гарні резуль-
тати співпраці з цією Компанією.
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

НОВОРIЧНI ЛАСОЩI 
ЗНАЙШЛИ СВОЇХ АДРЕСАТIВ

Взимку такі довгі ночі й такі короткі дні, але час у передсвятковій 

метушні летить дуже швидко. На одному подиху промайнули 

новорічно-різдвяні свята. Малеча з українських сіл відзначила їх 

спільно з представниками агропідприємств компанії Кернел та 

Благодійного фонду «Разом з Кернел». Понад 44 тис. учнів сільських 

шкіл та вихованців дитячих садочків з Черкаської, Кіровоградської, 

Одеської, Миколаївської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, 

Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської областей отримали 

солодкі подарунки від Кернел.

Завітали кернелівські Діди Мо-
рози й на святкові вогники 
у підопічні села Черкащини, 

Вінниччини, Кіровоградщини, Оде-
щини, вручивши пакунки з різнома-
нітними ласощами 6854 тутешнім 
діткам. Дітлахи, у свою чергу, із за-
доволенням приймали солодощі та 
дякували Кернел за привітання.

Людмила Лановенко,
 директор Тальянківської ЗОШ 
(Тальнівський р-н, Черкаська обл.)

«Цьогоріч ми традиційно організу-
вали чудове новорічне свято для 
наших дітей. Хороводи, пісні укра-
їнською та англійською мовами, за-
пальні таночки, жартівливі сценки та 
конкурси — це справді було весело 
та захопююче! А на завершення вог-
ника малечі було вручено солодощі 
від наших спонсорів, у тому числі від 
підприємства «Айова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Зазначу, що 
всі без винятку діти, 82 учні отримали 
солодкі подарунки від кернелівців. 
Варто також наголосити, що Кернел 
як новий орендар із самого початку 
діяльності почав звертати увагу на 
потреби сільської освіти. Допомо-
га в поточних ремонтах, придбання 
спортивного інвентарю та необхід-
ної канцелярії — перелік справ, у 
яких ми вже отримали підтримку від 
аграріїв. Дякуємо представникам 
Компанії за добрі справи. Сподіва-
ємся, у новому році ми продовжимо 
співпрацю заради створення ком-
фортних умов для дітей».

Любов Король, завідувач ДНЗ 
«Сонечко» ( с. Троянка, Голованів-
ський р-н, Кіровоградська обл.)

«З підприємством «Хлібороб» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» ми ма-
ємо добре налагоджену співпрацю. 
Наведу декілька прикладів. Так, у 
2013 році Компанія профінансувала 
встановлення огорожі навколо за-
кладу, а ще — допомогла у прове-
денні ремонтних робіт із заміни всіх 
комунікацій, вікон. А ось торік аграрії 
презентували нашій малечі комплек-
ти розвиваючих ігор та спортивний 
інвентар, оскільки цих речей на той 
час нам дійсно бракувало. Щороку 
вихованці отримують від Компа-
нії святкові солодощі — цього разу 
кернелівські Діди Морозі вручили їх 
17 діткам. Дякуємо кернелівцям за 
всі ініціативи, за турботу про наших 
дітей».

Любов Чернієнко, жителька 
с. Новоселівка (Арбузинський р-н, 
Миколаївська обл.)

«Напередодні Нового року представ-
ники підприємства «Вісла» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» вручали ді-
ткам із нашого села, учням школи 
та вихованцям садочка, солодощі. 
Моя донька та син дуже задоволе-
ні такими гостинцями. А я від імені 
всіх батьків висловлюю щиру по-
дяку Компанії за те, що подарували 
малечі  гарний настрій і викликали 
щасливі посмішки на їхніх обличчях. 
Успіхів Вам та процвітання у новому 
році».

Світлана Мойсєєва, директор 
Байтальського НВК (Ананьївський 
р-н, Одеська обл.)

«Підприємство «Агросервіс» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» що-
року вітають наших діток з новоріч-
но-різдвяними святами. Традиційно 
солодкі подарунки отримують ви-
хованці дошкільного підрозділу та 
учні молодших класів (цьогоріч це 
34 дитини). Наголошу ще й на тому, 
що важливою є підтримка нашого 
закладу протягом року. Зокрема це 
стосується фінансування поточних 
ремонтів — тут допомога Кернел є 
дієвою, і якби не аграрії, то нам було 
б непросто вирішувати питання. Дя-
кую Кернел за те, що тримають руку 
на пульсі потреб сільської освіти».

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ВИТРАТ КОМПАНIЇ 
НА ПРИВIТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ СКЛАВ 

МАЙЖЕ 1 МЛН 700 ТИС. ГРН.

Вихованці ДНЗ с. Грузьке (Голованівський р -н,Вихованці ДНЗ с. Грузьке (Голованівський р -н,

Кіровоградська обл.) отримали новорічні Кіровоградська обл.) отримали новорічні 

подарунки від підприємства «Хлібороб» (Кернел) подарунки від підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

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

Найменші жителі с. Перегонівка Найменші жителі с. Перегонівка 

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

дякують Кернел за солодощі до Нового рокудякують Кернел за солодощі до Нового року

У навчально-виховному комплексі с. Байтали (Ананьївський р-н,У навчально-виховному комплексі с. Байтали (Ананьївський р-н,

Одеська обл.) приймали солодкі вітання від підприємства Одеська обл.) приймали солодкі вітання від підприємства 

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

Учні школи с. Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська Учні школи с. Вікторівка (Маньківський р-н, Черкаська 

обл.) одержали солодощі до святобл.) одержали солодощі до свят

До малечі з  с. Журавлинка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) До малечі з  с. Журавлинка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 

завітали кернелівські Діди Морози зі смачними подарункамизавітали кернелівські Діди Морози зі смачними подарунками
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 ПІДСУМКИ

2017 – РАЗОМ З КЕРНЕЛ 
Ні для кого не секрет, що поруч з виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел тісно співпрацюють з громадами підопічних сіл 

і містечок у напрямку підтримки соціальної сфери. Завдяки фінансуванню Компанії та Благодійного фонду «Разом з Кернел» систематично 

реалізовуються проекти, спрямовані на підвищення соціальних стандартів життя у селах. Щороку Кернел спрямовує десятки мільйонів 

гривень на покращення рівня сільської освіти, медицини, культури, спорту, благоустрою та інфраструктури. 

Минулий 2017 рік також приніс жителям сільських територій гарні результати співпраці з Кернел. Зокрема, агропідприємства Кернел 

та Благодійний фонд інвестували в соціальну сферу майже 27 млн грн. З них близько 4 млн 600 тис. грн отримали села Черкащини, 

Вінниччини, Миколаївщини, Кіровоградщини та Одещини. Додамо, що сума соціальних інвестицій безпосередньо залежить 

від кількості орендованих агропідприємствами Компанії земель.

КІЛЬКІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ РЕГІОНУ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СИСТЕМАТИЧНУ ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ 
ВІД АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

Освітні заклади 

(школи/ДНЗ)

75

Медичні установи 

(амбулаторії/ФАПи)

36

Культурні заклади 

(клуби/Будинки культури)

42

Сакральні споруди 

(церкви/храми)

38 

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

У РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ 

ОСВІТА

615 
тис. грн 

МЕДИЦИНА 

170
тис. грн 

КУЛЬТУРА/СПОРТ

200
тис. грн 

ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ

1 млн 820
 тис. грн 

ДУХОВНІСТЬ

140
тис. грн 

БЛАГОДІЙНІСТЬ /

АДРЕСНА ДОПОМОГА

1 млн 655 
тис. грн 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. 

ВІННИЦЬКА ОБЛ. ВІННИЦЬКА ОБЛ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

ОДЕСЬКА ОБЛ.ОДЕСЬКА ОБЛ.
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ.

1 600 000 грн 

1 790 000 грн 850 000 грн 

300300 000 грн  000 грн 6060 000 грн  000 грн 

ДЕТАЛЬНІШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТИМ, ЯК ОСВОЮВАЛИ КОШТИ ВІД КЕРНЕЛ ГРОМАДИ СІЛ ЧЕРКАЩИНИ, ВІННИЧЧИНИ, 

КІРОВОГРАДЩИНИ, ОДЕЩИНИ, МИКОЛАЇВЩИНИ ВИ МОЖЕТЕ, ПЕРЕГЛЯНУВШИ СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНУ 

ІНФОГРАФІКУ

СУМА ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ* У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ* У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ РЕГІОНУ РЕГІОНУ 

У 2017 РОЦІ СКЛАЛА 4 МЛН 600 ТИС. ГРНУ 2017 РОЦІ СКЛАЛА 4 МЛН 600 ТИС. ГРН

* Агропідприємства компанії Кернел: «Зоря», «Чорна Кам’янка», 

«Айова», «Кочубій», «Долинка-Агро», «Коритня-Агро», «Лукашівка ІК», 

«Урожай», «Хлібороб», «Осіївське», «АФ Відродження»,«Агро Інвест 

Україна», АФ «Кочубій», «Юшківці-Агро», «Агросервіс» та «СТОВ імені 

Мічуріна», «Вісла», «Злагода», «Україна». 
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Катерина Анатоліївна Катерина Анатоліївна ЧереватаЧеревата  
 Посада:Посада:  заступник головного бухгалтера на заступник головного бухгалтера на 

підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел)підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 8 років 8 років

«Професія бухгалтера була й залишається затребу-
ваною. Обираючи її, ти точно розумієш, що проблем з 

працевлаштуванням не виникатиме. Адже сотні компа-
ній та організацій потребують фахівців з бухгалтерського 

обліку. Розуміючи це, після закінчення школи я вступила 
до Уманського національного університету садівництва на 

спеціальність «Облік та аудит». Отримавши диплом, працевла-
штувалася контролером на один з елеваторів Кернел, згодом за-

пропонували спробувати свої сили на посаді бухгалтера підприємства 
«Чорна Кам’янка» (Кернел). Тут я побувала, як то кажуть, на всіх бухгалтерських ділянках — бух-
галтером з паїв, із запасних частин, із заробітної плати. Згодом мене призначили заступником 
головного бухгалтера. Зона моєї відповідальності — це майже кожен напрям: і ПДВ, і розрахунок 
з контрагентами, і основні засоби тощо. Дуже подобається працювати в Компанії. Перш за все 
тому, що маємо дружній колектив, де кожен фахівець є професіоналом, де можна розраховувати 
на допомогу та підтримку. Вважаю, що цей чинник — головна запорука успіху. Для мене успіш-
ною є передусім самодостатня людина, здатна отримувати задоволення від життя, від того, чим 
вона займається, сильна особистість, упевнена в завтрашньому дні. Щоб бути такою, варто не 
зупинятися на досягнутому, ставити перед собою нові цілі й досягати їх, дотримуючись принципів 
людяності та справедливості».

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Володимир Володимир 

Олексійович ПетрукОлексійович Петрук  
 Посада:Посада:  провідний агроном на провідний агроном на 

підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел)підприємстві «Чорна Кам’янка» (Кернел)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 6 років 6 років

«Після закінчення у 2000 році Вінницького 
національного аграрного університету роз-
почав працювати головним агрономом на під-
приємстві «Осіївське», що у 2011-му увійшло до 
складу компанії Кернел. Зауважу, що з приходом 
Кернел у господарстві відбулися значні зміни — покра-
щилося забезпечення паливно-мастильними матеріалами, 
запасними частинами, посівним матеріалом. Ми отримали техніку європейського 
зразка, почали використовувати сучасні агротехнології, що позитивно позначило-
ся на показниках урожайності, загальних результатах роботи і, звісно ж, вплинуло 
на заробітну плату працівників. Цьогоріч у зв’язку зі збільшенням земельного бан-
ку Кернел, придбанням нових активів та загальною реорганізацією мене перевели 
на позицію провідного агронома підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел). Наразі 
під моєю опікою — близько 9 тис. га землі у Вінницькій та, частково, Черкаській об-
ластях. Маю чимало планів. Переконаний, що все задумане обов’язково втілиться в 
життя, адже моя мета — працювати на землі, досягати високих показників та забез-
печувати добробут своєї родини».

  СКРИНЬКА ВДЯЧНОСТІ
ДОВIДКА

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Ком-
панія щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках 
діяльності, у регіонах присутності та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Кернел торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011-му IPO Кернел було визнано найкращим у країнах Централь-
ної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік Компанія 
лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел 
визнано найбільш прозорою Компанією АПК відповідно до Індек-
су прозорості найбільших компаній в Україні. У 2017 році Кернел 
успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Торговель-
нi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає до більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євросо-
юзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє отримувати 
1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняш-
никового шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний 
напрямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія 
постачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у 
більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну про-
дукцію на понад 600 тис. га землі. Поруч із виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на тери-
торiї присутностi  агропiдприємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiаль-
ної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з 
Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел». У Черкаській області Компанія обробляє землі в Катери-
нопільському, Тальнівському, Уманському, Маньківському, Монас-
тирищенському районах та представлена підприємствами «Зоря», 
«Чорна Кам’янка», «Айова», «Кочубій», «Долинка-Агро», «Корит-
ня-Агро», «Лукашівка ІК». На Кіровоградщині та Вінниччині Кернел 
орендує землі в Голованівському,  Новоархангельському, Оратів-
ському, Шаргородському, Тиврівському, Немирівському, Бершад-
ському районах (підприємства «Урожай», «Хлібороб», «Осіївське», 
«АФ Відродження», «Агро Інвест Україна», АФ «Кочубій», «Юшківці-
Агро»). В Одеській області інвестор представлений підприємства-
ми «Агросервіс» та «СТОВ імені Мічуріна», що обробляють землі  
(відповідно) в Ананьївському та Миколаївському районах. У Мико-
лаївській області — підприємствами «Вісла», «Злагода», «Україна», 
що проводять свою діяльність на землях Доманівського, Арбузин-
ського та Врадіївського районів. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНIКА ДЛЯ ШКОЛИ
«З новим орендарем земель сільради — компанією Кернел та Благодійним 

фондом «Разом з Кернел» Кальниболотська ЗОШ уже встигла налагодити тісну 
співпрацю. Восени завдяки співфінансуванню — коштам із сільського бюджету, 
від підприємства «Кочубій» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» нам вдалося вирі-
шити проблему додаткової внутрішньої вбиральні для дітей. Кошти від Компанії 
витрачено на придбання необхідних будівельних матеріалів. До Дня знань Кернел 
презентував першокласникам комплекти сучасних енциклопедій, які стали для 
них незамінними помічниками у навчанні. А до Дня Святого Миколая всі наші учні 
отримали від Компанії солодощі. Проте найприємнішим подарунком стали два 
сучасні комп’ютери та принтер, придбані за кошти підприємства «Кочубій» (Кер-
нел) та Благодійного фонду (понад 25 тис. грн). Наш шкільний кабінет інформа-
тики давно потребував оновлення устаткування, адже донині уроки проводилися 
на старих ПК (2002 року). У планах на 2018-й — за фінансової підтримки Кернел 
замінити твердопаливний котел у школі. Дякуємо Компанії за допомогу!»

З повагою, Тетяна Печенюк, директор Кальниболотської ЗОШ 
(Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.)

ТЕПЛА ПIДЛОГА В ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ
«За кілька місяців роботи компанії Кернел на території Антонюківської сільської ради наша громада може охарак-

теризувати цих аграріїв лише позитивно. Кернелівці відповідально ставляться до кожного напрямку — до виробничого 
сегменту, підтримки соціальної сфери та розрахунку за паї. Зрозуміло, що новий  орендар прийшов до нас з довго-
строковими планами. І ми задоволені цим. Нещодавно підприємство «СТОВ імені Мічуріна» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» надали нам допомогу у проведенні ремонту актової зали, де проходять зустрічі з громадою, збори тощо. А 
також виділили кошти на придбання килимового покриття у місцевий дитячий садок, де виховується 25 діток. Завдяки 
цьому дітки тепер будуть займатися фізичною культурою, грати в ігри на теплій підлозі. Дуже вдячні Компанії за таку 
ініціативу! Упевнені в подальшій плідній співпраці з Кернел!»

З повагою, Тетяна Іванченко, голова Антонюківської сільради (Миколаївський р-н, Одеська обл.)

МУЗИЧНА АПАРАТУРА 
ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

«Підприємство 
«Зоря» (Кернел) 
спільно з Благодій-
ним фондом «Разом 
з Кернел» уже кілька 
років поспіль допо-
магають Будинку 
культури села Єли-
заветка покращувати 
матеріальну-технічну 
базу. Йдеться про 
оновлення музичного 
обладнання. У мину-

лих роках за кошти від Кернел ми придбали акустичну систему 
та ноутбук, а тепер Компанія виділила фінансування для за-
купівлі мікрофонів та спеціальних стійок. Крім того, кернелівці 
допомагають громаді у благоустрої, не забувають і про наших 
дітей, презентуючи до Нового року солодощі, тощо. Ми вдяч-
ні Керівництву підприємства «Зоря» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» за те, що не відмовляють у підтримці, турбуються про 
всебічний розвиток соціальної сфери села».

З повагою, Світлана Михайлець, староста с. Єлизаветка (Катерино-
пільський р-н, Черкаська обл.)

У ПЕТРАКIВЦI 
ЛIХТАРI СВIТЯТЬ ЯСКРАВIШЕ

«Починаючи з 2009 року у селі Петраківка розпочато проект 
з відновлення вуличного освітлення. Щороку завдяки коштам 
сільської скарбниці та спосорів ми покроково реалізовуємо 
його. У цій справі нам неодноразово допомагало підприємство 
«Зоря» (Кернел)  та БФ «Разом з Кернел». На сьогодні протяж-
ність електролінії становить близько 8 км. Нещодавно Кернел 
знову надав нам підтримку, допоміг у придбанні 30 енергозбе-
рігаючих лампочок для того, щоб сільські вулиці освітлювали-
ся ще яскравіше. Окрему подяку хочу висловити Компанії й за 
спорудження у 2017 році ігрового майданчика вартістю понад 
100 тис. грн. До речі, саме аграрії подбали про те, щоб і тут 
з’явилося нічне освітлення. Дякуємо Кернел за добро!»

З повагою, Володимир Соколюк, 

голова Петраківської сільради 
(Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.)

Педагогічний та учнівський колективи Педагогічний та учнівський колективи 

Калиниболотської ЗОШ (Новоархангельсь-Калиниболотської ЗОШ (Новоархангельсь-

кий р-н, Кіровоградська обл.) дякують кий р-н, Кіровоградська обл.) дякують 

підприємству «Кочубій» (Кернел) підприємству «Кочубій» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за новопридбану та БФ «Разом з Кернел» за новопридбану 

комп’ютерну техніку»комп’ютерну техніку»

Підприємство «Зоря» (Кернел) та Підприємство «Зоря» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» допомогли у БФ «Разом з Кернел» допомогли у 

придбанні музичного обладнання для придбанні музичного обладнання для 

Будинку культури села Єлизаветка Будинку культури села Єлизаветка 

(Катеринопільський р-н, (Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.) Черкаська обл.) 

За кошти підприємства «Зоря» За кошти підприємства «Зоря» 

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

закуплено енергозберігаючі закуплено енергозберігаючі 

лампочки для покращення якості лампочки для покращення якості 

вуличного освітлення в вуличного освітлення в 

с. Петраківка (Катеринопільсь-с. Петраківка (Катеринопільсь-

кий р-н, Черкаська обл.)кий р-н, Черкаська обл.)
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
Менеджер села, який є представником підприємств компанії Кернел у Вашому регіоні, допоможе вирішити будь-яке 

питання та отримати всю необхідну інформацію при зустрічі або в телефонному режимі! Звертайтеся з питаннями щодо 

виплати орендної плати та реалізації соціальних проектів Компанії, процедури переоформлення документів та укладення 

договорів оренди, наявності вакансій Кернел, нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

ПІДПРИЄМСТВО ОБЛАСТЬ РАЙОН 
П. І. Б. 

МЕНЕДЖЕРА СЕЛА 
НАСЕЛЕНИЙ 

ПУНКТ
МОБІЛЬНИЙ 

ТЕЛЕФОН

ТОВ «Хлібороб» Кіровоградська Голованівський

Штуфра Людмила Василівна с. Журавлинка (050) 305-36-05

Штуфра Людмила Василівна с. Троянка (050) 305-36-05

Затоковенко Надія Петрівна с. Межирічка (050) 405-13-34

Затоковенко Надія Петрівна с. Грузьке (050) 305-34-06

Бовт Олена Іванівна с. Клинове (050) 305-34-06

Бовт Олена Іванівна с. Крутеньке (050) 305-33-96

Піддубняк Дарія Вікторівна с. Семидуби (050) 305-33-96

Піддубняк Дарія Вікторівна с. Перегонівка (050) 420-40-54

Малющак Оксана с. Наливайка (662) 771-076

ТОВ «Урожай» Кіровоградська Голованівський Погорелова Ірина Вікторівна с. Молдовка (050) 405-13-34

СТОВ «АФ Україна» Миколаївська Врадіївський Загарія Марина Сергвївна с. Врадіївка (978) 375-030

ТОВ « Злагода» Миколаївська Доманівський Лаврук Олександр Вікторович с. Суха Балка (688) 016-478

ТОВ «Вісла» Миколаївська Арбузинський Пантіна Світлана Василівна с. Новоселівка (683) 146-616

ТОВ «Агросервіс» Одеська Ананіївський Ференчук Ірина Анатоліївна с. Жеребкове (503) 083-949

ТОВ «АФ Кочубій» Кіровоградська Новоархангельський Мельник Світлана Володимирівна  с. Кальниболота 096 418 36 75

ТОВ «Зоря» Черкаська Катеринопільський

Домарецька Тетяна Василівна с.  Петраківка 068 015 10 83

Бузань Леонід Павлович с. Лисича Балка 067 636 82 24

Лавренюк Ольга Михайлівна с. Радчиха 096 393 58 15

Бузань Леонід Павлович с. Потоки 067 636 82 24

Домарецька Тетяна Василівна с.  Стійкове 068 015 10 83

Бузань Леонід Павлович с.  Єлизаветка 067 636 82 24

ТОВ «Кочубій» Черкаська Катеринопільський

Лешко Тетяна Валентинівна с.  Мокра Калигірка 067 969 08 59

Лешко Тетяна Валентинівна с.  Суха Калигірка 067 969 08 59

Лешко Тетяна Валентинівна с.  Любисток 067 969 08 59

Лешко Тетяна Валентинівна с.  Ярошівка 067 969 08 59

ТОВ «Чорна Кам’янка» Черкаська

Уманський
Захарова Олена Олександрівна с.  Коржова 097 821 31 45

Ткаченко Надія Яківна с.  Старі Бабани 067 504 99 52

Маньківський

Ямковенко Іна Валеріївна с. Вікторівка 097 821 91 41 

Корінна Надія Пилипівна с. Іваньки 067 503 78 21 

Корінна Надія Пилипівна  с. Крачківка 067 503 78 21 

Корінна Надія Пилипівна  с. Чорна Кам`янка 067 503 78 21 

Тальнівський
Штурхаль Таїса Миколаївна с.  Романівка 067 503 87 62

Штурхаль Таїса Миколаївна с. Мошурів 067 503 87 62

ТОВ «Айова» Черкаська Тальнівський

Осичнюк Валентина Дмитрівна с.  Гордашівка 067 470 68 77

Сивуненко Катерина Василівна с.  Заліське 098 050 03 46

Сивуненко Катерина Василівна с.  Кобринова Гребля 098 050 03 46

Сивуненко Катерина Василівна с.  Кобринове 098  050 03 46

Осичнюк Валентина Дмитрівна  с. Тальянки 067 470 68 77

ТОВ «Чорна Кам’янка»
Черкаська Монастирищанський

Прилуцька Людмила Іванівна с.  Долинка 096 963 33 34

Довга Тетяна Олексіхвна с. Коритня 098 767 32 99

Молостова Олена Іванівна с. Лукашівка 096 531 28 68

Вінницька Оратівський Копиця Марія Михайлівна с. Юшківці 096 714 90 32

ПП АФ «Відродження» Вінницька Оратівський

Михальська Тетяна Анатолівна с.  Чернявка 097 608 55 82

Михальська Тетяна Анатолівна с. Човновиця 097 608 55 82

Михальська Тетяна Анатолівна с. Сабарівка 097 608 55 82

ПП АФ «Відродження», 
філія Шаргород

Вінницька Шаргородський
Гаврилюк Світлана Олександрівна с. Лозова 097 109 11 93

Гаврилюк Світлана Олександрівна с. Конатківці 097 109 11 93

ТОВ « Агроінвест Україна» Вінницька

Тиврівський

Білоус Світлана Олексіївна с. Бушинка 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Стояни 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с.  Велика Вулига 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Мала Вулига 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Рогізна 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Рахни-Польові 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Пирогів 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Сліди 067 548 08 29

Чернецька Ганна Юрївна с. Довгополівка 098 921 58 41

Білоус Світлана Олексіївна с. Онитківці 067 548 08 29

Чернецька Ганна Юрївна с. Жахнівка 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Івонівці 067 548 08 29

Немирівський
Білоус Світлана Олексіївна с. Стрільчинці 067 548 08 29

Білоус Світлана Олексіївна с. Никифорівці 067 548 08 29

ТОВ «Осіївське» Вінницька Бершадський
Добровольська Тетяна Олексіївна с. Мала Киріївка 068 338 90 75

Добровольська Тетяна Олексіївна с. Осіївка 068 338 90 75
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ВIТАЄМО!

ПОБУДУЙ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ!

Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Свою про-
дукцію Кернел експортує 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:

БУХГАЛТЕР-АУДИТОР
м. Київ

СПЕЦІАЛІСТ З ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ
м. Київ

СПЕЦІАЛІСТ ПО СУПРОВОДУ 
БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
м. Київ

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
Кіровоградська обл.

МЕНЕДЖЕР З ЯКОСТІ
Кіровоградська обл.

ЮРИСТ
Кіровоградська обл.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ
Миколаївська обл.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Одеса

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАДНАННЯ
м. Черноморськ 

ЛАБОРАНТ
Полтавська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
м. Пирятин

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
Харківська обл.

ЛАБОРАНТ
Харківська обл.

БУХГАЛТЕР
Хмельницька обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
Чернігівська обл.

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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«ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ)

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА

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

• Повна/неповна вища освіта відповідного професійного рівня.
• Наявність посвідчення водія категорії В.
• Досвід роботи від 2 років на керівній посаді
• Бажання працювати, відповідальність та порядність.

СТАРШИЙ ОХОРОННИК (ГШР)

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

• Фізична підготовка.
• Чоловіки віком 24-35 років.
• Досвід роботи не менше 1 року.

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

Контактна особа:

Валентина Барабаш

Детальна інформація за номером:

(050)305-44-60

Колектив підприємств «Чорна 

Кам’янка» (Кернел) та «Зоря» (Кернел) 

вітає іменинників зими, жителів 

сіл Уманського, Маньківського та 

Катеринопільського районів Черкащини:

10 грудня — 

ВІКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА ШОЛІНА 

(с. Коржова, Уманський р-н);

14 грудня — 

КАТЕРИНУ ІВАНІВНУ КРАВЧЕНКО 

(с. Чорна Кам’янка, Маньківський р-н);

22 грудня — 

ЛЮДМИЛУ ІВАНІВНУ ПРИЄМСЬКУ 

(с. Радчиха, Катеринопільський р-н);

30 грудня — 

ОЛЕКСАНДРУ ІВАНІВНУ СЛЮСАРЕНКО 

( с. Вікторівка,  Маньківський р-н);

14 січня — 

ІВАНА ІВАНОВИЧА БУЗІВСЬКОГО 

(с. Чорна Кам’янка, Маньківський  р-н);

15 січня — 

СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ВОРОНУ 

(с. Коржова, Уманський р-н);

18 січня — 

АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ЯЦЮКА 

(с. Чорна Кам’янка,  Маньківський р-н);

20 січня — 

КАТЕРИНУ ДАНИЛІВНУ ОБАРАЗ 

(с. Чорна Кам’янка, Маньківський р-н).

Допоки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,

І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,

Людська повага й шана не минають, 

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

У грудні 50 років 

подружнього життя відзначили 

СОФІЯ ІВАНІВНА та 

ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ ЧЕРВАТЮКИ 

з с. Радчиха (Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.):

Ювілей — то жнив пора багата,

Хоч іще весна лиш золота...

Зичим в день, який для вас є святом:

Хай зозуля вам кує літа,

Хай дарують весни вам зелені

Чари молоді своїх чудес,

Посилає вам благословення,

Щедру благодать Господь з небес!

Радості, добра вам і здоров’я

На щодень міцного, як граніт.

Світ завжди приймайте із любов’ю,

Хай щастить вам! Многая вам літ!

З повагою, велика родина та колектив 

підприємства «Зоря» (Кернел)

Колектив підприємства 

«Хлібороб» (Кернел) вітає 

іменинників зими, жителів 

Голованівського району 

Кіровоградщини:

8 грудня — 

ЛЮБОВ ІВАНІВНУ ГУЧОК 

із с. Крутеньке;

1 січня — 

ФЕДОРА ЯКОВИЧА П’ЯНИЧУКА 

з с. Наливайка;

6 січня — 

ГАЛИНУ КУЗЬМІВНУ ЮРЧЕНКО 

із с. Перегонівка;

10 січня — 

ТЕТЯНУ МАРКІВНУ СМЕРЕЧАНСЬКУ 

з с. Троянка;

10 січня — 

ВАЛЕНТИНУ МИКОЛАЇВНУ ШВАРЦ 

із с. Журавлинка;

11 січня — 

МЕЛАНІЮ ДМИТРІВНУ КОПІЄВСЬКУ 

з с. Грузьке;

15 січня — 

ЗІНУ ГРИГОРІВНУ КОПІЄВСЬКУ 

з с. Грузьке;

17 січня — 

МАРІЮ ГОРДІЇВНУ КОПІЄВСЬКУ 

з с. Грузьке;

18 січня — 

НАТАЛІЮ ДМИТРІВНУ КОЛОМІЄЦЬ 

із с. Перегонівка.

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

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

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

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємств «Вісла» 

(Кернел) та «Україна» (Кернел) 

вітає іменниників січня, жителів 

Арбузинського та Вардіївського 

районів Миколаївської області:

1 січня — 

ЗІНАЇДУ ФЕДОРІВНУ ТАРАНДЮК 

із с. Мар’янівка;

2 січня — 

СВІТЛАНУ ІВАНІВНУ БОЖКО 

з с. Новоселівка;

8 січня — 

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛІВНА КИТИК 

із смт Вардіївка.

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!

22 січня 65-річчя відзначатиме 

КЛАВДІЯ МИКОЛАЇВНА КОРШУК, 

жителька с. Клинове 

( Голованівський р-н, 
Кіровоградська обл.).

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,

Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

З любов’ю, подруга Тамара


