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ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ
ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ 

ДО МЕНЕДЖЕРІВ СІЛ, які 
представляють агропідприємства 

Кернел, щодо питань виплати 
орендної плати та реалізації со-

ціальних проектів Компанії, проце-
дури переоформлення документів 

та укладання договорів оренди, 
наявності вакансій, нових умов, 

пропозицій про співпрацю тощо.
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ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
КЕРНЕЛІВСЬКІ 

ДІДИ МОРОЗИ ЗАВІТАЛИ 
НА СВЯТКОВІ ВОГНИКИ 

У ПІДОПІЧНІ СЕЛА 
ЧЕРКАЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ, 
КИЇВЩИНИ ТА ХАРКІВЩИНИ, 

вручивши солодкі подарунки 
тамтешнім діткам. Дітлахи, у 
свою чергу, із задоволенням 

приймали презенти та дякували 
Кернел за привітання.
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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
ПОЧАТОК РОКУ ДЛЯ СІЛ 

ПОЛТАВЩИНИ, ХАРКІВЩИНИ, 
ЧЕРКАЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ 

ОЗНАМЕНУВАВСЯ ГАРНИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ співпраці з 

агропідприємствами компанії 
Кернел і БФ «Разом з Кернел». 

Детальніше про проекти, 
реалізовані за фінансової 

підтримки Кернел, читайте в 
наших інформаційних добірках.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 4 (26)
9 лютого 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

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

Щоправда, почали дешевшати гречка й цукор. 

Дорогi друзі!
Початок року — чудовий час для змін 

та аналізу результатів, яких уже вдалося до-
сягти, а також для планування майбутньо-
го. Попри чимало викликів, 2017-й став для 
нас періодом примноження, удосконалення, 
підкорення нових вершин та горизонтів. Ми 
разом досягали високих виробничих показ-
ників, перемагали в конкурсах та рейтин-
гах, реалізовували соціальні проекти. А ще 
у кернелівській родині сталося поповнення. 
У нас з’явилося більше друзів та однодум-
ців — орендодавців і партнерів, з якими ми 
вже почали плідно співпрацювати. У чергово-
му номері газети «У кожен двір» ми звітуємо 
про досягнення року, що минув.

Так, торік компанія Кернел та БФ «Ра-
зом з Кернел» інвестували в соціальну 
сферу населених пунктів Черкащини, Пол-
тавщини, Харківщини та Київщини понад 
11 млн 200 тис. грн. Місцеві громади вико-
ристали кошти для покращення рівня освіти, 
медицини, культури, спорту, інфраструктури 
та благоустрою. Детальніше про це читайте 
на шпальтах видання.

Нагадаємо й про добру кернелівську 
ініціативу, завдяки якій напередодні ново-
річно-різдвяних свят понад 44 тисячі дітей з 
українських сіл отримали пакунки з різнома-
нітною смакотою. Загальний бюджет витрат 
Компанії на новорічний привітальний проект 
склав майже 1 млн 700 тис. грн. Отриманими 
враженнями та яскравими світлинами поді-
лилися на сторінках газети директори шкіл та 
голови сільських рад сіл регіону.

Окремо хочемо звернути увагу наших 
орендодавців на те, що у випуску Ви знайде-
те важливу інформацію, зокрема мобільні 
контакти представників Кернел у Ваших се-
лах. До них можна звертатися з питань ви-
плати орендної плати, укладання договорів 
оренди та ін. Пам’ятайте, наша Компанія за-
вжди відкрита для конструктивного діалогу. 
Ми працюємо прозоро, дотримуючись усіх 
законодавчих норм. А пайовик для нас — пе-
редусім партнер, з яким треба чесно будува-
ти відносини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в підписаних договорах оренди.

Тепер докладніше зупинимося на со-
ціальних проектах, реалізованих завдяки 
фінансовій участі Компанії та Благодійно-
го фонду. Зокрема, підприємство «Мрія» 
(Кернел) направило кошти на  придбанння 
устаткування для реконструкції системи 
обігріву амбулаторії с. Бессарабівка та на 
закупівлю лінолеуму для ремонту підло-
ги у фельдшерсько-акушерському пункті 
с.  Коханівка (Кегичівський р-н, Харківська 
обл.). За співфінансування Кернел пройшов 
ремонт даху у Будинку культури с. Кирилів-
ка (Красноградський р-н, Харківська обл.). 
Також підприємство «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» профінансува-
ли придбання стелажів для харчоблоку 
Петрівського НВК (Красноградський р-н, 
Харківська обл.). А підприємство «Україна» 
(Кернел) спільно з Благодійним фондом на-
правили кошти на паливно-мастильні матері-
али для шкільного автобуса, який щодня до-
возить діток із с. Василе-Устимівка до школи 
у с. Покровське (Зіньківський р-н, Полтав-
ська обл.). З метою підтримки благоустрою 
в селах Лазірківської сільради (Оржиць-
кий р-н, Полтавська обл.) підприємство 
«Вишневе-Агро» (Кернел) допомогло при-
дбати необхідну в господарстві річ — бен-
зопилу. Про це і не тільки Ви прочитаєте у 
номері.

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

Миру й добра Вам!

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.

 ЗВІТУЄМО 

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Поруч із виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел тісно співпрацюють 

з громадами підопічних містечок та сіл у напрямку підтримки соціальної сфери. 

Завдяки фінансуванню Компанії та Благодійного фонду «Разом з Кернел» систематично 

реалізовуються проекти, спрямовані на підвищення соціальних стандартів життя в селах. 

До Вашої уваги — інформація про соціальні інвестиції компанії Кернел у році, що минув.

стор.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
ПIДТРИМКА МЕДИЧНИХ 

ЗАКЛАДIВ КЕГИЧIВЩИНИ
Ні для кого не секрет, що медична сфера українських сіл 

потребує всебічної підтримки. Окрім дефіциту підготовлених 

кадрів, у більшості випадків невирішеними залишаються 

питання забезпечення медичним обладнанням, лікарськими 

препаратами, а також, що не менш важливо, створення 

комфортних умов для надання якісних послуг пацієнтам.

З аналогічними проблемами 
стикаються й заклади охо-
рони здоров’я сіл Харків-

щини. Тому, з огляду на ситуацію, 
підприємства «Мрія» (Кернел), 
«Краснопавлівський КХП» (Кер-
нел) спільно з  Благодійним фон-
дом «Разом з Кернел» надають 
всебічну підтримку амбулаторіям 
та ФАПам регіону.

Нещодавно кернелівці на-
правили фінансування для двох 
медичних закладів, які функці-
онують у Кегичівському районі 
області. Антоніна Михайлівна 
Парамонова, головний лікар 
комунального закладу охорони 
здоров’я «Центру первинної ме-
дико-санітарної допомоги» цього 
району розповідає, що частину 
коштів від Компанії використали 
на придбання устаткування для 

реконструкції системи обігріву 
Бессарабівської амбулаторії. 
Іншу частину — на закупівлю лі-
нолеуму для ремонту підлоги у 
фельдшерсько-акушерському 
пункті села Коханівка.

— Що стосується амбулато-
рії села Бессарабівка, то ситуація 
з опаленням тут склалася непро-
ста. Діючий котел не міг забезпе-
чити відповідний температурний 
режим у приміщенні, — коментує 
Антоніна Михайлівна. — Коли ми 
встановили закуплене за кошти 
Компанії насосне устаткування, 
що сприяло пришвидшенню цир-
куляції води, ситуація змінилася 
на краще. В амбулаторії стало 
значно тепліше.

Додамо, що підприємство 
«Мрія» (Кернел) та Благодійний 
фонд не вперше надають під-

тримку цим медичним закладам. 
Так, у минулі роки Компанія фінан-
сувала  встановлення паркану на-
вколо приміщення Бессарабівської 
амбулаторії. Крім того, тут було 

проведено капітальний ремонт під-
логи — залито бетоном, прокладе-
но лінолеум.

— Ми вдячні аграріям за нада-
ну допомогу, — завершує Антоніна 

Параманова. — Дуже приємно, що 
поруч з нами працюють організа-
ції, небайдужі до проблем сільської 
медицини. Всім хочу побажати най-
головнішого — здоров’я!

РЕМОНТ ПОКРIВЛI В КИРИЛIВСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
У 2017 році громада села Кирилівка, що у Красноградському районі Харківщини, взяла участь у міні-проекті «Разом у майбутнє» 

із проведення капітального ремонту покрівлі місцевого Будинку культури. Справа в тому, що дах установи перебував у вкрай 

незадовільному стані й вимагав термінової заміни, оскільки шифер, покладений ще в 1972 році, прогнив.

–Згідно з умовами реа-
лізації проекту левова 
частка коштів — 50% за-

гальної вартості — компенсується за 
рахунок бюджету обласної ради, ще 
45% — це кошти сільського бюджету 
і 5% — внесок громади, — пояснює 
голова сільради Тетяна Євгенівна 
Нерушенко. — Для того щоб не зби-
рати кошти (цих 5%) серед жителів, 
ми звернулися до підприємства 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» з проханням профінансувати 
потребу, що виникла у громади. І в 
Компанії не відмовили.

Наразі проект реалізовано, 
проведено всі необхідні роботи, і 
оновлений Будинок культури чекає 
на відвідувачів та гостей. А їх справ-
ді вистачає.

— Ми систематично проводимо 
на базі закладу різноманітні заходи 
та урочистості, — продовжує наша 
співрозмовниця. — До речі, саме за 
фінансової підтримки Кернел ми то-
рік організували п’ять свят — День 
Перемоги, День села, День захисту 
дітей, День працівника сільського 
господарства та новорічні вечорни-
ці. Крім того, аграрії систематично 
допомагають у благоустрої, виділя-
ють паливно-мастильні матеріали 
для розчистки доріг від снігу. Не за-
бувають і про  потреби наших дітей. 
Ми вдячні Компанії за увагу й турбо-
ту. Сподіваємося, що в новому році 
кернелівці продовжать підтримува-
ти нашу громаду.

Керівництво, медичний персонал та відвідувачі амбулаторії с. Бессарабівка та ФАПу Керівництво, медичний персонал та відвідувачі амбулаторії с. Бессарабівка та ФАПу 

с. Коханівка (Кегичівський р-н, Харківська обл.) дякують підприємству «Мрія» (Кернел) с. Коханівка (Кегичівський р-н, Харківська обл.) дякують підприємству «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за допомогу у створенні комфортних умов для пацієнтівта БФ «Разом з Кернел» за допомогу у створенні комфортних умов для пацієнтів

За співфінансування підприємства «Мрія» (Кернел) За співфінансування підприємства «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» проведено ремонт покрівлі та БФ «Разом з Кернел» проведено ремонт покрівлі 

в Будинку культури с. Кирилівка (Красноградський р-н, Харківська обл.)в Будинку культури с. Кирилівка (Красноградський р-н, Харківська обл.)
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КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в 
Україні виробник та експортер соняш-
никової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регі-
ону Чорноморського басейну на світо-
ві ринки. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрям-
ках діяльності у регіонах присутності та 
світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції Компанії торгуються на Варшав-
ській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кер-
нел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю 
історію цієї біржі. З року в рік Компанія 
лідирує в рейтингах найкращих робото-
давців. У 2016-му Кернел визнано най-
більш прозорою Компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку єв-
робондів, розмістивши на Ірландській 
фондовій біржі п’ятирічні облігації. На 
частку Кернел припадає близько 8% сві-
тового виробництва соняшникової олії. 
Торговельнi марки Компанії: «Щедрий 
дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чу-
мак Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає у понад 60 країн світу, серед 
основних ринків збуту — Індія, країни 
Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні 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 соняшникового шроту. Iз 2010 ро-
ку Кернел активно розвиває аграрний 
напрямок дiяльностi — сiльгоспвироб-
ництво. Щороку Кернел постачає на між-
народні ринки приблизно 5 млн тонн ку-
курудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, 
закуповуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також ви-
рощуючи власну продукцію на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на територiї 
присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, 
соцiальної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та до-
бробуту населення. У 2013 роцi всi со-
цiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали 
в програму пiдтримки територiальних 
громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдпри-
ємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Ра-
зом з Кернел».
У Полтавській області Компанія обро-
бляє землі в Оржицькому, Лубенсько-
му, Пирятинському, Гребінківському, 
Глобинському, Кременчуцькому райо-
нах та представлена підприємствами 
«Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-
Агро» (Кернел). У Новосанжарському, Ко-
беляцькому, Кременчуцькому, Козель-
щинському районах Полтавщини пра-
цює підприємство «Аршиця» (Кернел).
У Решетилівському та Семенівському —
«Говтва» (Кернел). У Зіньківському, Ко-
телевському, Чутівському — «Україна» 
(Кернел).
У Драбівському та Золотоніському ра-
йонах Черкащини, а також Яготинському 
районі Київської області інтереси Кер-
нел представляє підприємство «Придні-
провський край».
Що стосується Харківської області, то 
тут компанію Кернел представляють 
підприємства «Мрія» (Кернел), що пра-
цює в Лозівському, Сахновщинському, 
Кегичівському, Нововодолазькому, 
Красноградському, Валківському ра-
йонах, «Краснопавлівський КХП» (Кер-
нел), що  орендує землі в Лозівському, 
Первомайському, Сахновщинському та 
Балаклійському районах, та «Україна» 
(Кернел), що обробляє паї в Шевченків-
ському районі області. На вказані підо-
пічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

Початок року для сіл Полтавщини, 

Харківщини, Черкащини та Київщини  

ознаменувався гарними результатами 

співпраці з агропідприємствами компанії 

Кернел і БФ «Разом з Кернел». Детальніше 

про деякі проекти, реалізовані за 

фінансової підтримки Кернел, читайте в 

наших інформаційних добірках.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ СЕЛА
Благоустрій — це візитна картка кожного населеного 

пункту, кожної громади. Стан вулично-дорожньої мережі, 

освітлення, озеленення та чистота села або селища —

оцінка діяльності як місцевої влади, так і громади.

–Створення комфортних умов проживання для жите-
лів — чи не найголовніший напрямок у нашій роботі, 
— розповідає Олександр Ковальов, сільський голова 

Лазірок, що в Оржицькому районі Полтавщини. — І цей комфорт 
повинен  відчуватися всюди. Без різниці, чи йдеться про соціаль-
ні установи, наприклад   школу, чи про загальну ситуацію — об-
лагороджені парки, сквери, кладовища, вулиці тощо.

Для підтримання благоустрою тут створено КП «Лазірки-До-
бробут». Нещодавно підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» придбали комунальникам села необхідну в 
господарстві річ — бензопилу.

— Звісно, у нас уже є таке устаткування, — уточнює наш спів-
розмовник. — Але, оскільки потреби у благоустрої зростають, 
доцільно було б оновити матеріальну базу комунального підпри-
ємства. Крім того, бензопили ми використовуємо не лише для 
облагородження сільських територій, а й для заготівлі дров для 
соціальних установ, малозабезпечених родин тощо. Тож така 
підтримка від Кернел стала важливою та дієвою, за що дякуємо!

До речі, підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» не вперше підтримують лазірківську громаду. У 
минулі періоди неодноразово надавалася допомога для школи, 
у розчищенні доріг від снігу, а також транспортні послуги з підве-
зення учасників колективів художньої самодіяльності та спортс-
менів на конкурси і змагання тощо.

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Підтримка сільської освіти є одним з пріоритетних напрямків 

соціальної політики агропідприємств компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел». Щороку Компанія виділяє мільйони 

гривень на покращення умов навчання та виховання дітей у 

підопічних школах і дитячих садочках. 

Нещодавно підприємство 
«Мрія» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» профі-

нансували придбання стелажів 
для харчоблоку Петрівського 
НВК (Красноградський р-н, 
Харківська обл.). А підприєм-
ство «Україна» (Кернел) спіль-
но з Благодійним фондом на-
правили кошти на придбання 
паливо-мастильних матеріалів 
для шкільного автобуса, який 
щоденно довозить діток із с. Ва-
силе-Устимівка до школи в селі 
Покровське (Зіньківський р-н, 
Полтавська обл.). Деталі — у ко-
ментарях.

Ольга Капуста, 

директор Петрівського НВК

«Торік у будівлі харчоблоку на-
шого НВК проведено ремонтні 
роботи, які включали в себе й 
облицювання стін плиткою. У 
зв’язку з цим ми зіткнулися з 
проблемою стелажів для про-
сушки посуду. Адже раніше це 

були спеціальні решітки, які крі-
пилися саме до стін. Тепер при-
кріплювати їх на кахлі немож-
ливо. Тому ми звернулися до 
нашого орендаря — підприєм-
ства «Мрія» (Кернел) та Благо-
дійного фонду «Разом з Кернел» 
з проханням придбати нові сте-
лажі — і нам допомогли. Компа-
нія профінансувала придбання 
двох стелажів. Додам, що в ми-
нулі роки Кернел направляв ко-
шти на ремонт шкільного ґанку 
та заміну частини вікон у кори-
дорі закладу. Ми щиро дякуємо 
Компанії за надану підтримку. У 
найближчих планах — реалізу-
вати разом з Кернел проект із 
укомплектування їдальні харчо-
блоку новими меблями. Споді-
ваємося, аграрії не відмовлять 
нам і в цьому питанні».

Олександр Скрипник, 

голова Покровської сільради

«Хочу одразу розпочати зі слів 
подяки на адресу працівників 

компанії Кернел та БФ «Разом 
з Кернел», зокрема співробіт-
ників підприємства «Україна» 
(Кернел) Світлани Воронової та 
Віталія Нелюби. Кернелівці не-
байдужі до життя нашої грома-
ди. Уважно ставляться до потреб 
села. По можливості фінансово 
підтримують соціальну сферу 
та благоустрій, допомагають 
вирішувати навіть найскладніші 
ситуації. Можу з упевненістю 
сказати, що з співпраця з Кер-
нел у нас налагоджена на най-
вищому рівні. Так, нещодавно я 
звернувся до аграріїв з прохан-

ням виділити фінансування на 
придбання паливно-мастильних 
матеріалів для шкільного авто-
буса, який щодня підвозить дітей 
із с. Василе-Устимівка у школу 
до Покровського, а це майже 
7 км. Компанія профінансувала 
«паливний абонемент» для цих 
школярів на цілий рік. І тепер 
питання про курсування шкіль-
ного автобуса у нас зняте аж до 
2019 року. Особисто я, а також 
батьки дякують Кернел за вияв-
лену ініціативу, яка, я вважаю, є 
виявом турботи про найголовні-
ше в житті — наших дітей».

Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на закупівлю Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на закупівлю 

стелажів у харчоблок Петрівського НВК (Красноградський р-н, Харківська обл.)стелажів у харчоблок Петрівського НВК (Красноградський р-н, Харківська обл.)
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ФОТОЗВІТ ІЗ НОВОРІЧНИХ ВОГНИКІВ, ЯКІ ПРОЙШЛИ У ШКОЛАХ І ДИТЯЧИХ 

САДОЧКАХ ЧЕРКАЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ, ХАРКІВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ 

ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ І БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

  ВІДЛУННЯ СВЯТА

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ 
ВИТРАТ КОМПАНIЇ НА 

НОВОРIЧНИЙ ПРИВIТАЛЬНИЙ 
ПРОЕКТ СКЛАВ МАЙЖЕ 
1 МЛН 700 ТИС. ГРН.

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 і 

вихованців дитячих садочків з Черкаської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Хмельницької, 

Тернопільської, Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей отримали солодкі подарунки від Кернел.

Ірина Сиса, директор школи 
с. Дашківка (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.)

«Щороку учні нашої школи отри-
мують новорічні подарунки від під-
приємства «Аршиця» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Не став ви-
нятком і цей рік. Всім учням, з 1-го 
по 11-й клас Компанія вручила па-
кунки з солодощами. За це ми щиро 
вдячні. Додам, що аграрії не оми-
нають увагою й інші наші потреби. 
У минулих роках направляли кошти 
на підведення води до внутрішніх 
шкільних вбиралень, що було для 
нас нагальним питанням. Надають 
і більш практичну допомогу. Коли, 
скажімо, виникають поломки систе-
ми опалення або електрики, з якими 
самотужки впоратися не можемо, 
кернелівці направляють нам своїх 
штатних фахівців, які в позаурочний 
час проводять ремонти».

Юрій Москаленко, 
директор школи с. Глинське (Зіньків-
ський р-н, Полтавська обл.)

«На даній посаді я перебуваю трохи 
більше чотирьох місяців, проте вже 
встиг познайомитися з діяльністю 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел». Про цих аграріїв від місцевих 
жителів чую чимало позитивних від-
гуків. Особисто переконався у від-
повідальному ставленні кернелівців 
до громади, коли вони напередодні 
Нового року привези нашим учням 
новорічні солодощі. Важливо, що 
такі подарунки отримали всі школя-
рі, а не лише дітки пайовиків. Крім 
того, Компанія потурбувалася й 
про новорічні привітання для наших 
вчителів, які перебувають на заслу-
женому пенсійному відпочинку. Їм 
також завезли солодкі презенти. 
Дякую Кернел за увагу! Перекона-
ний у майбутній, не менш плідній 
співпраці».

Ігор Півак, голова Супоївської 
сільради (Яготинський р-н, 
Київська обл.)

«Напередодні Нового року 125 учнів 
нашої сільської школи отримали 
солодкі пакунки від нового оренда-
ря землі — компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел». Особисто я, пе-
дагогічний та батьківський колекти-
ви закладу дякують аграріям за таку 
ініціативу. Незважаючи на те що 
кернелівці не так давно обробляють 
землю на території нашої сільради, 
вони вже встигли зарекомендува-
ти себе соціально відповідальним 
орендарем. Зокрема, була надана 
фінансова допомога для утеплення 
та спорудження даху й куполу церк-
ви Св. Миколая. До речі, зараз про-
ходить процес будівництва цього 

стільних ігор, спортивного інвента-
рю. А також медикаментів першої 
необхідності для діток із групи при-
шкільного інтернату, яка відкрила-
ся у нас торік. При НВК цілодобово 
перебувають 11 діток, які потра-
пили у важкі життєві обставини. З 
огляду на це хотілося б, щоб у при-
йдешньому році наша співпраця з 
Кернел принесла чимало гарних 
результатів, передусім для діток 
цієї категорії. Що стосується но-
ворічних подарунків, які отримали 

95 вихованців закладу, то за них —
окрема подяка».

Сергій Мисник, директор школи 
с. Калайдинці (Лубенський р-н, 
Полтавська обл.)

«Напевно, кожна дитина з нетер-
пінням чекає новорічних свят із по-
дарунками та веселощами. Чекають 
на них і вихованці нашої школи. Уже 
кілька років поспіль вони отримують 
набори солодощів від кернелівських 
Дідів Морозів. Цьогоріч Компанія під-

готувала для наших учнів 130 солодких 
пакунків. Окрему подяку хочу висло-
вити Керівництву підприємства «Ви-
шневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», зокрема керівнику відділу 
соціальної політики Валентині Пищи-
ді — за те, що приділяє увагу школі, є 
у нас частою гостею. Ми щиро вдячні 
за надану допомогу та сподіваємося, 
що новий рік принесе нам чергові 
плідні результати співпраці з Кернел, 
адже сільська школа сьогодні потре-
бує всебічної підтримки».

Завітали кернелівські Діди Морози й на святкові вогники у підопічні 
села Черкащини, Полтавщини, Харківщини та Київщини, вручивши 
пакунки з різноманітною смакотою понад 13 тисячам тутешніх діток. 

Дітлахи, у свою чергу, із задоволенням приймали солодощі та дякували 
Кернел за привітання.

храму. Та й щодо планів на майбут-
ню співпрацю ми уже встигли ви-
значитися. Значну суму  соціальних 
інвестицій Кернел плануємо залу-
чити для продовження споруджен-
ня церкви, на адресну допомогу та 
благоустрій сільських територій».

Наталія Божко, завідувач ДНЗ 
с. Вишневе (Оржицький р-н, 
Полтавська обл.)

«Останнім часом ми не уявляємо 
новорічно-різдвяних свят без со-
лодких презентів від підприєм-
ства «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Цьогоріч їх 
отримали всі 55 вихованців нашо-
го садочка. За що педагогічний і 
батьківський колективи дуже вдяч-
ні Кернел. Окрему подяку вислов-
люємо Компанії й за систематичну 
підтримку закладу. Минулі роки 
стали плідними в розрізі співпра-
ці з кернелівцями. За їхні кошти 
закуплено плазмовий телевізор, 
морозильну камеру. Традиційни-
ми є подарунки для випускників 
садочка. Торік це були набори 
першокласника. Добре, що поруч 
працює орендар, який допомагає 
вирішувати проблеми дошкільної 
освіти в селі».

Тамара Дяченко, 
директор НВК с. Лебедівка (Сахнов-
щинський р-н, Полтавська обл.)

«Компанія Кернел завжди йде на-
зустріч потребам нашого закладу. 
Тому роботою аграріїв ми задо-
волені. Традиційно кернелівці до 
новорічно-різдвяних свят презен-
тують учням солодощі. Цьогоріч їх 
одержали 135 вихованців нашого 
навчально-виховного закладу. Крім 
того, важливою та дієвою є допо-
мога Компанії у покращенні умов 
навчання. Кернел неодноразово на-
правляв кошти на поточні ремонти, 
заміну вікон, фінансово долучав-
ся до організації харчування дітей 
у пришкільному літньому таборі, 
організовував екскурсійні поїздки 
тощо. Переконана, що в новому 
році завдяки фінансовому сприян-
ню Компанії ми реалізуємо чимало 
важливих для сільської освіти про-
ектів».

Ірина Юсова, директор НВК 
с. Бессарабівка (Кегичівський р-н, 
Харківська обл.)

«Цьогоріч завдяки конструктив-
ному діалогу з представниками 
підприємства «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» нам вдало-
ся реалізувати важливі проекти. 
Наприклад, Компанія направляла 
кошти на придбання меблів — парт 
і стільців для першокласників, на-
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 ЗВІТУЄМО 

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Ні для кого не секрет, що поруч із виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел тісно співпрацюють 

з громадами підопічних містечок та сіл у напрямку підтримки соціальної сфери. Завдяки фінансуванню Компанії та Благодійного Фонду 

«Разом з Кернел» систематично реалізовуються проекти, спрямовані на підвищення соціальних стандартів життя в селах. 

Щороку Кернел направляє десятки мільйонів гривень на покращення рівня сільської освіти, медицини, культури, спорту, благоустрою 

та інфраструктури. 2017 рік також приніс гарні результати співпраці з кернелівцями мешканцям територій, де працює Компанія. 

Агропідприємства Кернел та Благодійний фонд інвестували в соціальну сферу майже 27 млн грн. З них понад 11 млн 200 тис. грн 

отримали села Полтавщини, Черкащини, Харківщини та Київщини. Додамо, що обсяг соціальних інвестицій безпосередньо залежить 

від кількості земель, орендованих агропідприємствами Компанії.

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

Освітні заклади 

(школи/ДНЗ)

239

Медичні установи 

(амбулаторії/ФАПи)

144

Культурні заклади 

(клуби/Будинки культури)

260

Сакральні споруди 

(церкви/храми)

85 

СУМА СОЦІАЛЬНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ 

У СЕЛА РЕГІОНУ 

В РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ

ОСВІТА

1 млн 950
 тис. грн  

МЕДИЦИНА 

500
тис. грн 

СПОРТ

250
тис. грн 

ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ

1 млн 650
 тис. грн 

КУЛЬТУРА/ДУХОВНІСТЬ

3 млн 200 
тис. грн 

БЛАГОДІЙНІСТЬ /

АДРЕСНА ДОПОМОГА

3 млн 670 
тис. грн 

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

Дніпро

ХарківХарків
ПолтаваПолтава

КиївКиїв

ЧеркасиЧеркаси

Вінниця

Житомир

РівнеЛуцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Чернівці

Тернопіль
Хмельницький

Полтава

Суми

Чернігів

ХарківКиїв

Черкаси

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

ПОЛТАВСЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ, ХАРКІВСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ВИ МОЖЕТЕ, ПЕРЕГЛЯНУВШИ 

СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНУ ІНФОГРАФІКУ

У 2017 РОЦІ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ У У 2017 РОЦІ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ У 

СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ПОЛТАВЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ПОЛТАВЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, 

ХАРКІВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ СКЛАЛА ПОНАД 11 МЛН ХАРКІВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ СКЛАЛА ПОНАД 11 МЛН 

200 ТИС. ГРН200 ТИС. ГРН

КИЇВСЬКА ОБЛ.КИЇВСЬКА ОБЛ.

100 тис. грн100 тис. грн

ХАРКІВСЬКА ОБЛ.ХАРКІВСЬКА ОБЛ.

1 млн 400 тис. грн1 млн 400 тис. грн

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

3 млн 170 тис. грн3 млн 170 тис. грн

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.

6 млн 550 тис. грн6 млн 550 тис. грн
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Вадим Станіславович Вадим Станіславович 

ШевченкоШевченко  
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г тракторист-машиніст с/г 

виробництва на підприємстві «Україна» виробництва на підприємстві «Україна» 
(Кернел), Полтавська обл.(Кернел), Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 7 років 7 років

«Для мене як для людини, яка виросла та живе 
в селі, вибір професії механізатора був цілком 

прогнозованим. Вважаю, що праця в сільському 
господарстві — це завжди престижно. Тому за не 

один десяток років роботи я жодного разу не пожалку-
вав про свій вибір. З часом зрозумів, що тільки той, хто по-

справжньому любить землю та хліборобську справу, може не просто працювати, а по-
казувати результат. Щодо роботи в Кернел хочу відзначити, що тут працює команда 
професіоналів, кожен співробітник перебуває на своєму місці. Крім того, що не менш 
важливо, ми не просто колеги по роботі, а й друзі в житті, тому завжди можна розрахо-
вувати на надійне плече, пораду та підтримку. Компанія також дає можливість розвива-
тися, отримувати новий досвід та знання. З цією метою для механізаторів систематич-
но проводяться профільні навчання — ми проходимо курси підвищення кваліфікації. У 
період жнив я працюю на сучасному зернозбиральному комбайні Case. Мій особистий 
рекорд — 400 т кукурудзи за добу. Як на мене, я щаслива людина. Бо маю все, що по-
трібно в житті, а головне — роботу, яка приносить задоволення».

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

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог, 
досягнень і, відповідно, прибутковості Компанiї. Керiвництво Кернел переконане, що кожен співробітник має необхiднi 

здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього 
та використовувати всi наданi можливостi. 

Віталій Васильович Віталій Васильович 

ГорбачГорбач  
 Посада:Посада:  інженер-будівельник на підприємстві інженер-будівельник на підприємстві 

«Придніпровський край» (Кернел), «Придніпровський край» (Кернел), 
Черкаська обл.Черкаська обл.

 Стаж роботи в Компанії: Стаж роботи в Компанії: 5 років5 років

«Будівельник — це професія на всі часи. Нині неможли-
во собі уявити місто, село, селище, мегаполіс, котрі б не 
розвивались, не розбудовувались, не ремонтувалися. Тому 
фах будівельника завжди в повазі та пошані. Напевно, тому я 
колись вирішив оволодіти саме такою спеціальністю у Рівненсько-
му університеті водного господарства. На підприємство «Пальміра», яке сьогодні реорга-
нізоване у «Придніпровський край», потрапив ще до того, як ми стали частиною Кернел. 
Спочатку це була позиція «інженера з охорони праці». Згодом, коли з’явилася вільна по-
сада інженера-будівельника, керівництво підприємства запропонувало мені спробувати, 
оскільки я мав профільну освіту. Відтоді очолюю даний напрям. Всі будівельні роботи, ре-
монт адмінприміщень, складських об’єктів тощо проходять під моїм контролем. І мені до 
вподоби така професія, як і робота в Кернел загалом. Адже це Компанія, яка постійно роз-
вивається, удосконалюється, і ми, її колектив, не можемо собі дозволити стояти на місці. 
Ми разом рухаємося вперед. Як на мене, успіх — це коли від роботи не просто отримуєш 
задоволення, а й приносиш користь оточуючим, створюєш комфортні умови для їхньої 
праці. Тому себе я можу вважати повністю успішною та щасливою людиною».

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ЮВIЛЕЙ ПАЙОВИКА
24 січня 95-річний ювілей відзначила Катерина Олексіївна Панамаренко, 

мешканка села Каленики, що в Решетилівському районі Полтавщини.

До світлої оселі ювілярки, аби вручити подарунки та побажати усіляких гараздів, окрім 
рідних та односельців завітали ще й представники організації ветеранів, зокрема її 
очільник Віктор Ставицький, а також керівник регіонального управління підприємства 

«Говтва» (Кернел) Володимир Колесніченко та менеджер Компанії у цьому селі Степан Кісіль.
Життя Катерини Олексіївни було наповнене труднощами та буревіями минулої епохи. За 

плечима — голод, війна, заслання до Німеччини. А ще — важка праця на колгоспній фермі. 
Дивишся на ювілярку сьогодні й думаєш: де бралися сили пережити все це й не втратити 
доброти, людяності, а також завзяття донині. Оточена любов’ю й турботою, Катерина Пана-
маренко щиро раділа святу та від душі бажала всім дожити до її років.

ШАНОВНА КАТЕРИНО ОЛЕКСІЇВНО!

Ваше життя — яскравий приклад того, як треба шанувати людей і працю. 

Вам є чим пишатися. Ви не змарнували жодної хвилини, були чуйними, дбайли-

вими до людей, завжди допомагати та підтримували їх. Нехай же джерело люд-

ської вдячності за Вашу турботу ніколи не вичерпується, серце наповнюється 

світлом, а здоров’я та силу дарує Всевишній.

З повагою та вдячністю, компанія Кернел

Катерина Панамаренко Катерина Панамаренко 

з с. Каленики (Решетилівський р-н, з с. Каленики (Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.) отримує привітання Полтавська обл.) отримує привітання 

з 95-річним ювілеємз 95-річним ювілеєм

СВЯТО ВОДОХРЕЩА У «ДЖЕРЕЛЬЦI»
Вихованці дитячого садочка «Джерельце», що в селі Пустовари Решетилівського 

району Полтавщини, добре знають українські новорічно-різдвяні традиції. 

Упродовж плеяди зимових свят тут систематично організовується чимало 

урочистих вечорів та вогників. Одне з таких дійств відбулося в садочку на 

Водохреще, 19 січня.

Під час свята дітки радували гостей спеціально підготовленими виступами, серед яких 
були пісенні номери, читання віршів тощо. Не обійшлося й без солодощів, які спеціально 
до заходу підготували для малечі представники підприємства «Говтва» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел».

Оксана Чіпурнова, завідувач ДНЗ «Джерельце»

«Нам дуже приємно, що кернелівці не залишили поза увагою таке важливе для наших вихован-
ців свято. Завітали до нас із солодкими подарунками. До речі, Компанія також вітала малечу со-
лодощами напередодні Нового року. А ще в минулих роках направлялися кошти на придбання 
принтера, фінансувалося встановлення навісу над дитячим майданчиком. Дякуємо Кернел за 
те, що вкотре подарували радість діткам».

Володимир Колесніченко, керівник регіонального управління Володимир Колесніченко, керівник регіонального управління 

«Говтва» (Кернел), з вихованцями ДНЗ «Джерельце», с. Пустовари «Говтва» (Кернел), з вихованцями ДНЗ «Джерельце», с. Пустовари 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
Менеджер села та фахівець із земельних і соціальних питань, які є представниками агропідприємств компанії Кернел 

у Вашому регіоні, допоможуть вирішити будь-яке питання та дізнатися всю необхідну інформацію при зустрічі 

або в телефонному режимі! Звертайтеся стосовно питань виплати орендної плати та реалізації соціальних проектів 

Компанії, процедури переоформлення документів та укладання договорів оренди, наявності вакансій Кернел, 

нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 
РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ

МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Нововодолазький, 
Кегичівський

Бессарабівська, 
Чапаївська, 
Лозівська, 

Парасковіївська, 
Старовірівська с/р

Тетяна Сергіївна Тиква (050) 419-00-14

Сахновщинський

Лебедівська, 
Шевченківська, 

Новоолександрівська, 
Олійниківська, 
Аполонівська, 

Сахновщинська с/р

Галина Миколаївна Рябенко (050)  419-00-23

Красноградський Петрівська, 
Кирилівська с/р Наталія Миколаївна Лукашова (050) 419-00-24

Лозівський, 
Сахновщинський, 
Первомайський

Володимирівська, 
Лигівська, 

Краснопавлівська, 
Єлизаветівська, 

Садівська, 
Смирнівська, 

Шатівська, 
Яковлівська, 
Роздольська, 

Красненська с/р

Наталія Павлівна Пятенко (050) 419-00-16

Лозівський Царедарівська, 
Чернігівська с/р Ольга Степанівна Рубан (050) 419-00-04

Лозівський
Миколаївська, 

Новоіванівська, 
Домаська, 

Катеринівська с/р
Олена Володимирівна Діденко (050) 419-00-02

Валківський Костівська та
Ков’язька с/р Олександр Іванович Юрченко (050) 406-10-02

Шевченківський Шевченківська с/р Зоя Дмитрівна Мохонько (095) 501-95-44

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

Драбівський

c. Ковалівка Валентина Петрівна Горбань (067)  848-74-93

с. Бирлівка Володимир Леонідович Горьовий (096) 481-17-79

с. Богданівка Анатолій Миколайович Коваленко (067) 730-50-22

с. Яворівка Галина Іванівна Євстратенко (098) 399-45-76

с. Бойківщина Світлана Олександрівна Кодь (067) 470-49-97

с. Привітне Світлана Петрівна Колос (098) 269-48-61

с. Мехедівка Людмила Василівна Мовсесян (067) 470-50-49

смт Драбів Ольга Василівна Нипорка (067) 470-44-06

с. Білоусівка-1 Віра Миколаївна Петренко (067) 470-30-47

с. Білоусівка-2 Алла Іванівна Тікучова (067) 470-31-25

Золотоніський

с. Кропивна Катерина Василівна Рябуха (093) 075-59-41

с. Подільське Аліна Василівна Кравченко (068) 981-78-56

с. Скориківка Олександра Іванівна Кроха (097) 271-45-71

с. Кривоносівка Людмила Григорівна Луценко (097) 497-44-18

с. Дмитрівка Оксана Вікторівна Манжула (067) 470-57-13

с. Коврай Другий Світлана Миколаївна Ціпенко (067) 470-47-60

Чигиринський с. Топилівка Юлія Василівна Буханиста (098) 316-28-02

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Глобинський
с. Бабичівка Людмила Іванівна Скрипай (050) 208-56-95

с. Броварки Світлана Іванівна Тимченко (066) 301-72-41

Оржицький

с. Вишневе Ніна Василівна Павлюк (067) 574-52-37

с. Лазірки Оксана Анатоліївна Кравченко (099) 265-77-30

с. Денисівка Валентина Олександрівна Годненко (050) 403-01-26

с. Чевельча Валентина Іванівна Зінник (050) 412-00-79

с. Савинці Любов Іванівна Хрипта (067) 592-88-60

Решетилівський

с. Михнівка Наталія Олександрівна Кошова (050) 308-58-84

с. Каленики Степан Іванович Кісіль (099) 407-94-98

с. Пустовари Ольга Олександрівна Петрова (050) 419-86-48

смт Решетилівка Сергій Анатолійович Пустовар (050) 423-67-02

с. Лиман Другий Тетяна Василівна Лозіна (050) 419-86-59

с. Жовтневе Любов Василівна Гордієнко (095) 665-43-59

Кобеляцький

с. Просяниківка Людмила Вікторівна Карлаш (050) 3085579

с. Кунівка

Валентина Федорівна Бабенко (050) 367-35-97с. Яблуневе

с. Колісниківка

с. Морози
Валентина Яківна Дорошенко (050) 367-35-98

с. Прощуради

с. Свердловське
Надія Павлівна Жученя (050) 367-35-99

с. Бутенки

с. Іванівка Любов Анатоліївна Жовтяк (050) 367-36-02

с. Дашківка

Надія Олександрівна Коваленко (050) 367-36-03с. Шевченки

с. Ревущине

с. Деменки Валентина Іванівна Блоха (050) 367-36-05

Кременчуцький 

с. Дмитрівка

Дмитро Васильович Мартинюк (050) 381-59-06с. Солонці

с. Кияшки

с. Максимівка Анжела Миколаївна Яременко (097) 369-89-23

Новосанжарський

с. Пологи

Тетяна Олексіївна Сиза (050) 367-35-92
с. Писарівка

с. Лисівка

с. Пристанційне

с. Мала Перещепина

Людмила Анатоліївна Косиця (050) 367-36-01с. Велике Болото

с. Пристанційне

с. Маячка
Світлана Володимирівна Щербак (050) 613-56-62

с. Лівенське 

с. Старі  Санжари Ірина Миколаївна Рудяга (050) 566-34-46

Семенівський

с. Бакумівка Руслан Владиславович Кадук (095) 506-34-49

смт Семенівка Валентина Іванівна Романко (066) 567-12-45

с. Василівка Галина Петрівна Стовба (095) 943-61-51

с. Оболонь Людмила Михайлівна Чукова (050) 323-60-72

Пирятинський

с. Крячківка Наталія Вікторівна Гагал (066) 341-24-89

с. Теплівка Анжеліка Миколаївна Стегній (050) 412-01-14

с. Повстин
Віктор Іванович Дорогань (050) 851-23-68

с. Велика Круча

с. Малютинці Зінаїда Олександрівна Філіп (050) 412-00-91

с. Смотрики Людмила Миколаївна Телюк (050) 437-90-22

Гребінківський
с. Почаївка Валентина Василівна Куліш (050) 437-90-19

с. Тарасівка Світлана Василівна Дяченко (066) 647-70-44

Лубенський

с. Михнівці Наталія Іванівна Гусинська (050) 305-54-35

с. Шершнівка Станіслав Миколайович Куч (099) 041-24-67

с. Березівка

Володимир Михайлович Назаренко (066) 608-26-60
с. Войниха 

с. Новооріхівка 

с. Оріхівка

с. Єнківці, Біївці Любов Олексіївна Кушнір (068) 320-87-60

с. Калайдинці Олексій Сергійович Білик (050) 403-01-25

с. Мацківці Ольга Володимирівна Шульга (050) 941-16-16

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Яготинський

с. Богданівка Галина Степанівна Остапець (067) 513-84-38

с. Супоївка Валентина Іванівна Пономаренко (067) 513-84-35

с. Фарбоване Микола Миколайович Горбатко (097) 137-33-21

с. Черняхівка Наталія Миколаївна Секрет (067) 513-84-36

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 
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У кожен

8 9 лютого 2018 року

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

СТОВ «Вишневе-Агро» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

(Лубенський, Оржицький, Пирятинський, Семенівський р-ни, Полтавська обл.)

 Наявність посвідчення тракториста на вітчизняну та імпортну техніку.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(Лубенський, Оржицький, Пирятинський, Семенівський р-ни, Полтавська обл.)

 Наявність посвідчення водія (категорії В, С, Е).

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (093) 371-62-10, (067) 511-95-01

СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

(с. Фарбоване, Яготинський р-н, Київська обл.; 
с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

 Наявність посвідчення тракториста на вітчизняну та імпортну техніку.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

(с. Фарбоване, Яготинський р-н, Київська обл.; 
с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

 Наявність посвідчення водія (категорії В, С, Е).

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ 

(с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.)

 Наявність відповідного посвідчення.
 Досвід роботи на даній посаді.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (093) 371-62-10, (067) 511-95-01

СТОВ «Мрія» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

(Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Лебедівка; Харківська обл., 
Красноградський р-н, с. Петрівка; Харківська обл., м. Лозова)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Харківська обл., Сахновщинський р-н, с. Лебедівка; Харківська обл., 
Красноградський р-н, с. Петрівка; Харківська обл., м. Лозова)

 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи від 1 року.

Контактні особи: Наталія Диба, тел.: (050) 308-45-89; 

                   Тетяна Ропай, тел.: (095) 301-68-05

ПРАТ «Краснопавлівський КХП» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Харківська обл., Лозівський р-н, смт Краснопавлівка)

 Посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи від 1 року.

Контактна особа: Наталія Швець, тел. (050) 308-46-52

Підприємство «Аршиця» (Кернел)
ОХОРОНЕЦЬ (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(Полтавська обл., Новосанжарський, Кобеляцький, Козельщинський р-ни)

 Наявність власного авто з можливістю використання зі службовою метою.

Підприємство «Україна» (Кернел)

ОХОРОНЕЦЬ (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(Полтавська обл., Зіньківський, Котелевський, Чутівський р-ни)

 Наявність власного авто з можливістю використання зі службовою метою.

Підприємство «Говтва» (Кернел)
ОХОРОНЕЦЬ (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(Полтавська обл., Решетилівський, Семенівський райони)

 Наявність власного авто з можливістю використання зі службовою метою.

Підприємство «Кам’янка» (Кернел)
ОХОРОНЕЦЬ (СЕЗОННА ОХОРОНА) 

(м. Кременчук (Крюків); Кіровоградська обл. Світловодський р-н)

 Наявність власного авто з можливістю використання зі службовою метою.

Контактна особа: Ольга Бодак, тел.: (050) 308-62-38

Колективи підприємств «Мрія» (Кернел) та «Україна» (Кернел) 
вітають іменинників січня — жителів сіл Харківщини:

 1 січня — ВІРУ ВАСИЛІВНУ ПЕТРЕНКО (60-річчя) з с. Червоний Шахтар;

 1 січня — КАТЕРИНУ СТЕПАНІВНУ ПУЗАЧ (90-річчя) з с. Миколаївка;

 10 січня — ОЛЕКСАНДРУ СЕМЕНІВНУ ШЕВЧУК (75-річчя) з с. Бессарабівка;

 10 січня — ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНУ ШРАМЧЕНКО (60-річчя) з с. Троїцьке;

 12 січня — ВАЛЕНТИНУ ІВАНІВНУ БОГІНСЬКУ (65-річчя) з с. Коханівка;

 27 січня — НІНУ НИКАНОРІВНУ КОЗИР (85-річчя) з с. Троїцьке.

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.

Колектив підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) вітає іменинників 
лютого — жителів сіл Лубенського району Полтавщини:

 1 лютого — ОЛЕКСАНДРУ САВІВНУ КУЛИК із. с. Олександрівка;

 19 лютого — АНАСТАСІЮ ІВАНІВНУ РЯБКО з с. В’язівок;

 20 лютого — КАТЕРИНУ СТЕПАНІВНУ КОРОЛЬ із с. Михнівці.

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!

10 лютого 70-річний ювілей відзначатиме 
НІНА ДАВИДІВНА КРАСОТА, 

жителька смт Драбів (Черкаська обл.).

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

Вітання щирі ти прийми 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.

З повагою, колектив підприємства «Придніпровський край»

Колектив підприємства «Аршиця» (Кернел) 
вітає своїх колег — іменинників зими:

 31 грудня — ВАЛЕРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ВАЛЯВСЬКОГО 
(тракторист-машиніст с/г виробництва);

 1 січня — ВАСИЛЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ПИРОГА 
(водій автотранспортних засобів);

 3 січня — ВОЛОДИМИРА ФЕДОРОВИЧА БАРИЛКА 
(головний енергетик);

 6 січня — СТАНІСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА ЧУРСІЛОВА 
(інженер з ремонту);

 11 січня — ОЛЬГУ АНДРІЇВНУ БРОВКО (секретар);

 16 січня — ВЛАДИСЛАВА ЛЕОНІДОВИЧА КОЛІСНИКА 
(тракторист-машиніст с/г виробництва);

 17 січня — ПЕТРА МИКОЛАЙОВИЧА БОВКУНА 
(тракторист-машиніст с/г виробництва);

 23 січня — СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА БАТІЩЕВА 
(тракторист-машиніст с/г виробництва);

 24 січня — ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА ВАЛЯВСЬКОГО 
(тракторист-машиніст с/г виробництва).

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 
І дням грядущим від душі радіти!

 Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

4 січня ювілей відзначив КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ НАЗАРЬКО, 
директор підприємства «Аршиця» (Кернел).

Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Снаги трудової — без ліку,
Пошани й добра — від людей,

Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у день цей.

З повагою, колектив підприємства «Аршиця» (Кернел)

ВIТАЄМО!


