
стор.

7
стор.

3
стор.

4

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
ДЛЯ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

СУМЛІННА СПЛАТА ПОДАТКІВ 
ЗАВЖДИ БУЛА Й ЗАЛИШАЄТЬ-

СЯ ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПРИНЦИ-
ПОМ ДІЯЛЬНОСТІ. У рейтингу 

сплати податків серед сільгоспви-
робників України агропідприємства 

Кернел посідають перші місця. 
Саме цей аспект роботи Компанії 

є запорукою стабільного розвитку 
сільських територій.

ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!
КЕРНЕЛ — ЯСКРАВИЙ 

ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Компанія, 
окрім багатьох важливих 

проектів, допомагає селянам 
втілювати мрію про власну 

справу в реальність. Йдеться 
про розвиток соціального 

підприємництва. 

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 14 (36)
18 травня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні — березні 2018 року становили, грн за тонну:

     (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат)

Шановні читачі!
Сьогоднішній номер газети «У кожен 

двір» є не зовсім звичним для нас. Адже він 
наповнений важливою інформацією про ді-
яльність агропідприємств компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» у селах Черкащини, 
Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини та 
Миколаївщини. Наша редакція вкотре бажає 
донести до кожного: компанія Кернел — не 
лише орендар землі, а передусім надійний 
партнер для пайовиків і помічник для сіль-
ських громад. Тепер про все по порядку.

Розпочнемо з урочистих моментів. У 
селах регіону до Дня Перемоги пройшла 
традиційна привітальна акція для ветеранів, 
учасників бойових дій та солдатських вдів. 
Представники  агропідприємств Компанії та 
БФ «Разом з Кернел» завітали в кожну до-
мівку визволителів зі щирими словами при-
вітань і корисними подарунками — теплими 
ковдрами. Враженнями та подробицями 
свята на шпальтах газети поділилися очіль-
ники сіл, рідні та близькі ветеранів.

Не є секретом і те, що поруч з виробни-
чою діяльністю Компанія тісно співпрацює 
з громадами підопічних сіл і містечок у на-
прямку підтримки соціальної сфери та бла-
гоустрою. Ми переконані, що більшість з 
Вас може побачити результати такої співп-
раці — відремонтовані дороги та водогони, 
освітлені вулиці, комфортні умови у школах, 
дитячих садочках, амбулаторіях, будинках 
культури. Торік агропідприємства Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» інвестували в со-
ціально-економічний розвиток населених 
пунктів 27 млн грн. З них близько 6 млн грн 
отримали села Черкаської, Кіровоградської, 
Вінницької, Одеської та Миколаївської об-
ластей. Відповідну інфографіку Ви знайдете 
в номері.

Не менш важливим аспектом роботи 
кернелівських агропідприємств є сумлінна 
сплата податків. А левова частка податко-
вих коштів, які перераховують агропідпри-
ємства Кернел, використовується для під-
вищення рівня благоустрою та покращення 
інфраструктури у Ваших селах.

За підсумками 2017 року аграрні під-
приємства Компанії, які працюють у селах 
Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, 
Одеської та Миколаївської областей, спла-
тили понад 200 млн грн податків. З них понад 
138 млн грн отримали місцеві скарбниці.

Також хотілося б зосередити увагу на 
одному з пріоритетних для Кернел напрям-
ків — на соціальному підприємництві. Ком-
панія активно підтримує ініціативи, спрямо-
вані на створення кооперативів, сімейних 
та органічних міні-ферм, відкриття власної 
справи тощо. Бо саме це дасть можливість 
сформувати умови, які забезпечать висо-
кий рівень та якість життя в селі, сприятиме 
поверненню молоді, відродженню терито-
рій. Про вже реалізовані проекти читайте в 
номері.

Традиційно у випуску на Вас чекають 
поради, новини, вакансії Компанії, а також 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел.

Запрошуємо перегорнути сторінки 
улюбленої газети!

Отримуйте корисну інформацію, ді-
знавайтеся чимало цікавого про Компанію, 
про людей, які в ній працюють, та про добрі 
справи, які реалізовуються спільно з керне-
лівцями для покращення рівня життя в укра-
їнських селах.

Миру, розуміння та злагоди!

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

ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ
ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО 

МЕНЕДЖЕРІВ СІЛ, ЩО ПРЕД-

СТАВЛЯЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

КЕРНЕЛ, щодо питань виплати 
орендної плати та реалізації со-

ціальних проектів Компанії, проце-
дури переоформлення документів 

та укладення договорів оренди, 
наявності вакансій, нових умов, 

пропозицій про співпрацю тощо.

 
ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ 

КУЛЬТУРИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

ТВАРИНИ (у живій масі)
МОЛОКО ЯЙЦЯ, ЗА ТИС. ШТ.

Україна 4217,3 33 095,0 7926,7 1710,0

Вінницька обл. 4169,2 34 289,6 7721,4 1667,0

Кіровоградська обл. 4363,0 36 900,4 7797,6 1625,4

Миколаївська обл. 4577,1 33 553,7 7786,8 1726,5

Одеська обл. 4623,4 35 068,2 7443,6 1788,3

Черкаська обл. 4824,8 36 316,1 8250,8 1387,1

м. Київ 5087,1 28 298,4 8181,1 1556,1

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

ЗУСТРIЧАЛИ ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ
На жаль, лише зараз, відчувши крихкість миру, 

українці стали по-іншому сприймати слова 

«Аби не було війни», які ось уже восьмий десяток років 

лунають з уст ветеранів. Ми зрозуміли, що честь 

і слава, здобуті нашими дідами та прадідами, —

священні навіки. Традиційно у переддень свята 

Перемоги представники агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» вітають тих, хто 

був очевидцями та учасниками тієї страшної війни. 

Цьогоріч привітання від кернелівців приймали 

224 жителі сіл Черкащини, Кіровоградщини та 

Вінниччини.
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  ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ЯКИЙ ВIН, ВПРАВНИЙ ОРЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛI?
Пригадується початок 1990-х років. Нема вже багатьох селищ на мапі України, нема на цьому світі й старенького дідуся, котрий, попихкуючи 

самокруткою, все докоряв тим, хто збирався ліквідувати колгоспи. «Треба клунок зерна — прошу Панасенка. Вугілля привезти — знову до нього.  

З пасовищем біди нема — вигнав корову чи козу на луки й нехай собі пасеться. А як не стане колгоспів, то хто про мене згадає?» — причитав старий.

І не один він такий, хто не хотів розлуча-
тися з колгоспом, з острахом сприймав 
аграрні реформи. Та й не дивно — були 

для того підстави. «Не кращі то були 
часи…» — досі згадують у селах, як несво-
єчасно та скупо розраховувалися за орен-
ду, як відвернулися від соціальної сфери.

Черкащина, Кіровоградщина, Віннич-
чина, Одещина, Миколаївщина — це сіль-
ськогосподарські регіони, багаті родючи-
ми чорноземами, на яких споконвіку наші 

діди й прадіди вирощували хліб і збирали 
багаті врожаї. Саме аграрний сектор еко-
номіки тут є базовим і нині, разом з іншими 
галузями народного господарства, стано-
вить основу життя та добробуту місцевих 
жителів. Тож зрозуміло, чому тутешні меш-
канці так цікавляться розвитком галузі, 
слідкують за нововведеннями з боку ком-
паній-орендарів, вибір яких сьогодні чима-
лий. Нещодавно на адресу нашої редакції 
надійшов лист від Валентини Миколаївни, 

у якому жінка розповідає про нелегке жит-
тя селян, низьку пенсію та важку щоденну 
працю. Писала й про Кернел — орендаря 
землі, про діяльність якого дізналася від 
свого брата, що проживає у Голованів-
ському районі Кіровоградської області та 
задоволений роботою Компанії. На про-
хання дописувачки редакція вирішила вко-
тре детальніше розповісти про діяльність 
Кернел, про виробничі досягнення та пе-
реваги, які мають орендодавці Компанії.

КОМПАНIЯ КЕРНЕЛ — ЛIДЕРСТВО, ПЕРЕВIРЕНЕ ДОСВIДОМ
«Кернел — найкраща Компанія для 

європейських партнерів», «Кернел став 
лідером серед експортерів олії та най-
більшим експортером зернових куль-
тур», «Кернел — лідер рейтингу топ-100 
серед компаній АПК» і, нарешті, «Кернел 
вкотре отримав премію найкращого ро-
ботодавця року «HR-бренд Україна» —
десятки таких матеріалів можна знайти 
в Інтернеті та на перших шпальтах най-
популярніших українських видань. І в 
Компанії розуміють, що кожне подібне 
досягнення — це спільна перемога, за-
порука стабільності як для працівників, 
так і для орендодавців. Сьогодні Кер-

нел — лідер агропромислової галузі 
нашої держави. Разом з цим одним з 
пріоритетних напрямків діяльності Ком-
панії є сучасне виробництво сільгос-
ппродукції. Земельні угіддя, які орен-
дує Кернел, розташовані в багатьох 
областях України — Кіровоградській, 
Черкаській, Полтавській, Харківській, 
Сумській, Чернігівській, Вінниць-
кій, Хмельницькій, Тернопільській, 
Київській, Миколаївській, Одеській. 
570 тис. гектарів родючої землі обро-
бляють досвідчені фахівці з викорис-
танням інноваційних технологій і най-
кращої сучасної техніки. А за рахунок 

збалансованої виробничої діяльності, 
що не обмежується одним рослинни-
цтвом, а включає в себе елеваторне 
господарство, олійноекстракційні за-
води, глибоководні експортні термі-
нали, Кернел має можливість завжди 
вчасно виплачувати заробітну плату 
працівникам, оперативно і в повному 
обсязі розраховуватися з орендодав-
цями за паї, виконувати всі соціальні 
зобов’язання перед підопічними сіль-
ськими радами (зокрема щодо попо-
внення сільських бюджетів, відраху-
вання податків, інвестицій у соціальну 
сферу тощо).

Зрозуміло, що кожне село — це окрема республіка, окремий простір зі своїми потребами, інтересами, світоглядом. Усі ми різні. У свою чергу, аналізуючи діяльність 

компанії Кернел, розумієш, що в Україні навіть у такий складний економічний період є справді відповідальні орендарі землі. Завдяки яким у селах панує лад і спокій, 

а пайовики відчувають надійну підтримку.

З ДУМКОЮ ПРО ПАЙОВИКА ТА СIЛЬСЬКI ГРОМАДИ
Компанія Кернел, окрім потужної виробничої діяльності, веде відкриту й чесну співпрацю з пайовиками, вчасно та 

в повному обсязі сплачує податки у місцеві та державний бюджет, інвестує кошти в соціальну сферу підопічних сіл. 

Поговоримо про кожен пункт окремо.

Ринкова орендна плата і стабільність її 
виплати

До кожного з пайовиків у питанні видачі орендної плати 
аграрії використовують індивідуальний підхід. Розрахунок за 
паї можна отримати як грошима, так і продукцією. Всі поба-
жання пайовиків представники Компанії враховують в обов’яз-
ковому порядку. У 2017 році орендодавці Кернел одержали 
орендної плати на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Окрім 
коштів, видача проводилась зерном пшениці, кукурудзи, яч-
меню, борошном, цукром, олією. Разом з цим у Компанії за-
безпечують комфортні умови для безпосереднього отриман-
ня орендної плати. Селянам не потрібно їхати до міста, пункти 
видачі організовуються прямо за місцем проживання, а вся 
продукція доставляється транспортом орендаря. Крім того, 
виплата орендної плати коштами здійснюється через відді-
лення «Укрпошти», що доволі зручно для орендодавців. Пош-
тар приносить гроші додому, потрібно лише написати заяву 
про намір одержувати орендну плату коштами та зазначити 
адресу свого фактичного місця проживання. Ще однією пере-
вагою співпраці з Кернел є можливість отримати авансову ОП 
(за кілька наступних років) при складних життєвих обставинах, 

у які потрапив пайовик, і виконанні всіх обов’язкових умов та-
кої виплати. Також у Кернел діє чимало вигідних умов співпра-
ці для пайовиків — це можливість зростання діючого відсотка 
суми ОП, допомога в переоформленні спадщини потенційним 
орендодавцям тощо. До речі, Компанія надає фінансову до-
помогу в разі смерті пайовика, а також організаційну підтрим-
ку — транспорт, дизельне пальне. При народженні дитини в 
родині пайовика передбачається премія.

Сплачують податки!

Сьогодні українські села живуть та розвиваються здебіль-
шого за рахунок землі. Позаяк саме податкові кошти, направ-
лені в районні та сільські бюджети, дають змогу підтримувати 
відповідний рівень життя місцевих громад, виплачувати пенсії, 
покращувати благоустрій та інфраструктуру. У 2017 році аг-
ропідприємства компанії Кернел сплатили 1 млрд 61 млн грн 
податків до місцевих та державного бюджету. З них місцеві 
скарбниці Черкаської області отримали понад 77 млн грн, Кі-
ровоградської — більше 30,5 млн грн, Вінницької — майже 
19 млн грн, Одеської — понад 4 млн грн, Миколаївської — май-
же 7 млн грн. Зазначимо, що обсяг податкових надходжень 

залежить від кількості земельних ділянок, які орендують агро-
підприємства Компанії.

Соціальна активність Компанії у регіонах 
та сприяння розвитку місцевих громад

Для підтримки ініціатив підопічних сільських громад агро-
підприємства компанії Кернел заснували власний Благодій-
ний фонд «Разом з Кернел», який фінансує сотні соціальних 
проектів задля сприяння розвитку сільської освіти, культури, 
медицини, спорту, духовності, а також з покращення інфра-
структури та благоустрою. Так, у минулому році в соціальну 
сферу українських сіл і містечок агропідприємства компанії 
Кернел спільно з Благодійним фондом направили 27 млн грн.
З них села Кіровоградщини отримали 1 млн 600 тис. грн, 
Черкащини — 3 млн 170 тис. грн, Вінниччини — 850 тис. грн, 
Одещини — 300 тис. грн.

Фінансову підтримку одержали сільські школи та садочки 
(ремонти, придбання меблів, комп’ютерної техніки), будин-
ки культури та клуби (музичне обладнання, сценічне вбрання, 
поточні ремонти, поїздки на конкурси й фестивалі), церкви та 
храми (реставрація приміщень, відзначення престольних свят, 
устаткування для богослужінь), спортивні команди (інвентар, 
форма, транспорт для участі у змаганнях). Також фінансува-
лися проекти ремонтів доріг, освітлення вулиць, відновлення 
водопостачання.
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  ЗМІНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ! ДОВIДКА

Для Кернел соціальне підприємництво — в пріоритеті. Адже це дасть змогу сформувати 
в селах умови, які забезпечать високий рівень та якість життя, сприятимуть поверненню 
молоді, відродженню територій.

Для успішної реалізації соціального підприємництва у Кер-
нел враховують кілька складових. Передусім це думка людей 
щодо того, вирішення яких проблем вони вважають першо-

черговою необхідністю, що стане корисним і потрібним у тому чи 
іншому населеному пункті.

Наступний аспект — активізація бізнесу. У рамках проекту 
Компанія надає консультативну підтримку при підготовці бізнес-
плану, а найбільш затребувані проекти одержують фінансування 
для створення власних підприємств.

Приклади розвитку соціального підприємництва, 

які можуть одержати підтримку Кернел:

 Організація кооперативів з благоустрою села.

 Створення сімейних міні-ферм та органічних ферм.

 Розвиток традиційних мистецтв.

 Створення центрів для організації дозвілля молоді та дітей.

 Виробництво продуктів/речей першої необхідності.

 Розвиток туристичного потенціалу регіону.

ЯКЩО ВИ МРIЄТЕ ПРО ВЛАСНИЙ БIЗНЕС ТА ГОТОВI ДО СПIВПРАЦI, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 
ПРЕДСТАВНИКIВ АГРОПIДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У РЕГIОНI АБО ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРАМИ: 

(068) 573-18-49, (066) 601-34-57. 
НА ПРАКТИЦI СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО МОЖЕ МАТИ РIЗНОМАНIТНИЙ ХАРАКТЕР, 

А СПЕКТР ПОСЛУГ – БУТИ ЗНАЧНО ШИРШИМ. 
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВIД ПОТРЕБ КОНКРЕТНОГО СЕЛА ТА IНIЦIАТИВНОСТI ЛЮДЕЙ, 

ЯКI ГОТОВI РАЗОМ З КЕРНЕЛ ЗМIНЮВАТИ УКРАЇНУ! 

ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 
КООПЕРАТИВIВ

Ідею кооперативів запропонувало керів-
ництво підприємства «Придніпровський 
край» (Кернел) на початку поточного року. 

Її підтримали очільники вказаних сіл та активі-
сти громад. Вже у квітні Компанія передала у 
безоплатне користування новоствореним го-
сподарствам сільськогосподарську техніку та 
переказала на їхні рахунки авансові платежі, 
щоб підприємства розпочали свою діяльність. 
Наголосимо, що вказані проекти спрямова-
ні на вирішення соціальних потреб місцевих 
мешканців, надання послуг орендодавцям 
Компанії, належне дотримання санітарного 
стану населених пунктів. Деталями поділили-
ся очільники новостворених підприємств.

Валерій Бондар, директор Житлово-
комунального господарства Білоусівської 
сільради (Драбівський р-н, Черкаська обл.)

«У квітні аграрії Кернел надали нам у корис-
тування сільськогосподарську техніку: три 
трактори МТЗ-80, три сівалки та культивато-
ри. Попередньо за підтримки сільської влади 
задокументовано створення самого госпо-
дарства. Тож, як на мене, ми взяли вдалий 
старт для роботи. Перший етап діяльності, 
який планувався та від початку обговорю-
вався з аграріями, — це допомога місцевим 
жителям, зокрема пайовикам підприємства, 
в обробітку присадибних ділянок — оранка, 

культивація тощо. Наразі завдяки отриманій 
техніці ми його реалізовуємо. Надалі має-
мо чимало планів і задумів для розширення. 
Головне, що наші односельці уже дякують за 
якісну роботу!»

Іван Яблонський, директор комунального  
підприємства «Чумгак» (с. Богданівка, 
Яготинський р-н, Київська обл.)

«Наразі підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел) передало нам у безоплатне 

користування повноцінний арсенал коліс-
ної техніки — чотири трактори (три МТЗ-80 
та один Т-150), два вантажних автомобілі й 
технологічне обладнання (причіп, інвентар 
для обробітку ґрунту). Цього цілком виста-
чило, щоб ми розпочали працювати — на-
давати послуги з обробітку городів. У най-
ближчих планах — мати в селі комунальне 
підприємство, яке забезпечувало б насе-
лення послугами, що не обмежуються лише 
с/г роботами».

ЯК У БРОВАРКАХ З’ЯВИВСЯ 
«ОПТОВИЧОК»

Добре, коли в селі є орендар, який дбає про добробут мешканців, їхню згуртованість, 

про організацію робочих місць, підвищення якості послуг, облаштування комфортних 

умов проживання, розвиток населеного пункту. А коли орендар і громада — як голка 

з ниткою, то успіх гарантовано. Саме про таких — історія створення обслуговуючих 

кооперативів у Богданівці (Яготинський р-н, Київська обл.) та Білоусівці 

(Драбівський р-н, Черкаська обл.).

У вересні минулого року в селі Броварки (Полтавська обл.) 

відкрився магазин торговельної мережі «Оптовичок». 

Представники підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

підтримали ініціативу селян щодо відкриття магазину якісної 

продукції за конкурентними цінами.

Компанія надала в безкоштовне користування торговельний 
майданчик під магазин, а домовлялося з засновниками та 
власниками мережі особисто керівництво вказаного керне-

лівського підприємства.
У Кернел щодо підтримки проекту зазначають, що сьогодні 

ефективність бізнесу залежить не лише від виробничих результа-
тів, а й від того, наскільки позитивно змінюється життя підопічних 
громад унаслідок діяльності Компанії. І така позиція справді важ-
лива. Адже в даному випадку відкриття магазину — один із прин-
ципових кроків, зроблених у напрямку добробуту селян, оскільки 
це дозволить місцевим мешканцям купувати свіжу продукцію за 
нижчими цінами. Крім того, це нові робочі місця.

ВЛАСНЕ КАФЕ, 
ПОТРIБНЕ СЕЛУ

Наразі жінка є приватним під-
приємцем, власницею кафе, а 
її заклад затребуваний серед 

місцевих мешканців. Марина Віталіїв-
на розповідає, що на початку створен-
ня власного бізнесу було чимало за та 
проти. Водночас було зрозуміло, що 
кафе потрібне селу, адже раніше тут 
не існувало місця, де б жителі могли 
організувати поминальні обіди, від-
значити ювілеї тощо.

— Приємно, що мою діяльність 
підтримали та продовжують підтриму-
вати представники Кернел, — комен-
тує Марина Хом’як. — Приміщення під 
кафе (яке належить Компанії) я вико-
ристовую безкоштовно, не сплачуючи 
коштів за оренду, лише комунальні 

Історію Марини Віталіївни Хом’як 

із села Грузьке (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.), пайовика 

підприємства «Хлібороб» (Кернел), 

можна вважати прикладом 

сучасного успіху.

платежі. Також кернелівці профінан-
сували проведення робіт з ремонту 
фасаду (виділили кошти на придбання 
необхідних матеріалів — фарби, це-
менту тощо), а також виготовили ви-
віску.

Таким чином, завдяки ініціатив-
ності Марини Віталіївни та допомозі 
Кернел у селі Грузьке стало однією 
проблемою менше.

— Я задоволена тим, що мій заклад 
приносить користь громаді, — резюмує 
власниця кафе. — Думаю, якби сьогодні 
в українських селах було більше людей, 
готових почати власну справу, затре-
бувану серед жителів, це гарантовано 
принесло б чимало позитивних змін для 
сільських територій. Тим більше що жи-
телі підопічних сіл Кернел можуть роз-
раховувати на допомогу цієї Компанії.

«Придніпровський край» (Кернел) передає техніку для комунального «Придніпровський край» (Кернел) передає техніку для комунального 

підприємства «Чумгак» с. Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.)підприємства «Чумгак» с. Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.)

За підтримки підприємства «Хлібороб» (Кернел) За підтримки підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

у с. Грузьке (Голованівський р-н, у с. Грузьке (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) активно працює кафеКіровоградська обл.) активно працює кафе

СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО В ДIЇ 
Компанія Кернел — яскравий приклад соціально відповідального бізнесу в Україні. Агропідприємства Компанії, окрім 

багатьох важливих проектів, допомагають селянам втілювати мрію про власну справу в реальність. Йдеться про 

розвиток соціального підприємництва. Цей напрям бізнесу передусім спрямований на позитивні зміни в суспільстві. 

А головним мотиватором такої діяльності є не лише фінанси, а й прагнення розвитку громади.
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  2017 РІК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
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IНВЕСТИЦIЇ В СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ 
СIЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

Поруч з виробничою ді-
яльністю агропідпри-
ємства компанії Кернел 

тісно співпрацюють з грома-
дами підопічних сіл і містечок 
у напрямку підтримки соці-
альної сфери. Завдяки фінан-
суванню Компанії та Благодій-
ного фонду «Разом з Кернел» 
систематично реалізовуються 
проекти, спрямовані на підви-
щення соціальних стандартів 
життя в селах. Щороку Кернел 
спрямовує десятки мільйо-
нів гривень на покращення 
рівня сільської освіти, меди-
цини, культури, спорту, бла-
гоустрою та інфраструктури. 
2017 рік також приніс жителям 
сільських територій гарні ре-
зультати співпраці з Кернел. 
Зокрема, агропідприємства 
Кернел та Благодійний фонд 
інвестували в соціальну сфе-
ру майже 27 млн грн.  З них 
близько 6 млн грн отримали 
села Черкащини, Вінниччини, 
Миколаївщини, Кіровоград- 
щини та Одещини.

ДЕТАЛЬНІШЕ —

У СПЕЦІАЛЬНО 

ПІДГОТОВЛЕНІЙ 

ІНФОГРАФІЦІ

Для компанії Кернел сумлінна 
сплата податків завжди була 
й залишається обов’язковим 

принципом діяльності. У рейтингу спла-
ти податків серед сільгоспвиробників 
України агропідприємства Кернел по-
сідають перші місця. І це є надважли-
вим показником. Саме сплата податків 
у аграрному секторі є запорукою ста-
більного розвитку сільських територій, 
адже левова частка коштів, які пере-
рахувала Компанія, використовується 
для підвищення рівня благоустрою та 
покращення інфраструктури в селах, 
у яких кернелівці орендують земельні 
наділи. Тож логічно, що сільські гро-
мади повинні бути зацікавлені у при-
сутності такого потужного інвестора, як 
Кернел.

За підсумками 2017 року аграрні 
підприємства Компанії, які працюють 
у селах Кіровоградської, Черкаської, 
Вінницької, Одеської та Миколаївської 
областей, сплатили понад 200 млн грн 
податків. З них понад 138 млн грн по-
датків отримали місцеві скарбниці.

ДЕТАЛЬНІШЕ —

У СПЕЦІАЛЬНО 

ПІДГОТОВЛЕНІЙ 

ІНФОГРАФІЦІ
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

ЗУСТРIЧАЛИ ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ
На жаль, тільки зараз, відчувши крихкість миру, українці стали зовсім по-іншому сприймати слова «Аби не було війни», які ось уже восьмий 

десяток років лунають з уст ветеранів. Ми зрозуміли, що слава й честь, здобуті нашими дідами та прадідами, — священні навіки.

Традиційно до Дня Перемоги представники агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» вітають тих, хто був очевидцями та учасниками тієї страшної війни. Щороку геро-
їв Другої світової стає все менше. Цьогоріч привітання від кернелівців приймали 224 жите-

лі сіл Черкащини, Кіровоградщини, Вінниччини. Це — інваліди Другої світової війни, солдатські 
вдови, а також прирівняні до учасників бойових дій, ті, хто народився до 1933 року. Представни-
ки Компанії презентували кожному з них корисні подарунки — теплі пледи та вітальні листівки.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЕКТ — У КОМЕНТАРЯХ

Наталя Школенко, в. о. старости с. Никифорівці 
та Лука (Немирівський р-н, Вінницька обл.)

«День Перемоги, мабуть, єдине свято, у якому 
радість змішується з сумом та гіркотою, і скіль-
ки б часу не минуло — так буде завжди. Сумно 
ще й тому, що з кожним роком у вічність від-
ходять наші ветерани. Ми шануємо кожного, 
хто пройшов горнило тієї війни, — солдатських 
вдів, дітей війни, учасників бойових дій. Адже 
всі вони зберегли та відбудували Україну, на-
роджували дітей, забезпечили наше з Вами 
майбутнє. Цьогоріч для них були організова-
ні  урочистості. А представники підприємства 
«Агро Інвест Україна» (Кернел) подарували їм 
теплі ковдри на знак шани та поваги. Низький 
уклін нашим Переможцям, подяка кернелів-
цям за те, що не оминули увагою це свято».

Ольга Олійник, жителька с. Мокра Калигірка  
(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)

«Розпочну зі слів подяки на адресу представ-
ників підприємства «Кочубій» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» за те, що не забули й при-
вітали мою маму Марію Марківну, солдатську 
вдову, зі святом Перемоги. Адже для літніх лю-
дей, які пережили весь жах війни, так важливо 
бути не забутим. Мій батько Іван Денисович 
був істинним військовим, закінчив Ленінград-
ське училище й пішов на фронт. За два роки 
отримав три поранення, останнє призвело до 
сліпоти, тому він був змушений повернути-
ся додому, одержав інвалідність. Мама була 
приємно вражена увагою кернелівців, які в 
переддень свята завітали на наш поріг. Хочу 
зауважити, що з часу, коли ми почали здава-
ти свої паї Кернел, чимало всього змінилося. 

Ми, орендодавці, почали вчасно отримувати 
орендну плату, комфортною є й форма роз-
рахунку. Раніше, щоб одержати кошти, треба 
було стояти годинами в черзі, часом зі сварка-
ми, а тепер готівку перераховують на поштове 
відділення, тому її можна отримати в зручний 
час. Вдячні Компанії за турботу про своїх па-
йовиків та сільських мешканців».

Людмила Літнарович, жителька с. Старі Бабани 
(Уманський р-н, Черкаська обл.)

«Друга світова війна залишила болючий слід у 
кожній українській родині. З фронту не повер-
нулися сотні тисяч синів, батьків, братів. Не 
повернувся з поля бою й батько Дар’ї Лук’я-
нівни, яка була інвалідом дитинства та якою 
наразі я опікуюся. Приємно, що представни-
ки підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
не забули нашу сім’ю та завітали привітати з 
Днем Перемоги. Тепла ковдра — дуже потріб-
ний подарунок. Варто додати, що саме цьому 
підприємству вся моя родина, зокрема й сини, 
здають в оренду свої паї. Аграрії знають про 
наші потреби, ведуть конструктивний діалог з 
пайовиком, усі питання завжди обговорюють-
ся на зустрічах з представниками Компанії».

Надія П’яничук, голова с. Наливайка 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Традиційно до Дня Перемоги в селах нашої 
сільради проходить чимало заходів — мітинги- 
реквієми, покладання квітів до братських мо-
гил, концерти та зустрічі в Будинку культури. 
Також представники підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» традиційно 
презентують адресні подарунки для наших 

ветеранів, учасників бойових дій та солдат-
ських вдів. Цей рік не став винятком. Хоча, на 
жаль, у нас залишився всього один ветеран, 
інвалід війни Федір Якович П’яничук. Йому до 
9 Травня кернелівці подарували ковдру. Федір 
Якович вдячний за подарунок, а ми дякуємо 
йому за Перемогу!»

В’ячеслав Бабій, голова с. Межирічка 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

«Аграрії підприємства «Хлібороб» (Кернел), 
які орендують землі на території нашої сільра-
ди, не оминають увагою соціальну сферу села, 

по можливості підтримують благоустрій та ві-
тають жителів сіл з різноманітними святами. 
Наприклад, до Дня знань та Останнього дзво-
ника подарунки отримують учні школи, до Но-
вого року кернелівці презентують найменшим 
жителям села солодощі. Що стосується Дня 
Перемоги, то в минулі роки ветерани одержу-
вали від Компанії продуктові набори, премії, 
а цьогоріч — теплі ковдри. Їх представники 
Компанії вручили двом солдатським вдовам —
Людмилі Ковбасюк та Ганні Ткачук. Зазначу, 
що до Дня пам’яті та примирення у Межирічці 
пройшла низка відповідних урочистостей».

Жителі сіл Черкащини дякують Кернел за подарунки до Дня Перемоги — теплі ковдриЖителі сіл Черкащини дякують Кернел за подарунки до Дня Перемоги — теплі ковдри

Представники підприємства «Хлібороб» (Кернел) Представники підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» вітають з Днем Перемоги та БФ «Разом з Кернел» вітають з Днем Перемоги 

жителів сіл Кіровоградщини — солдатських вдів жителів сіл Кіровоградщини — солдатських вдів 

та учасників бойових дійта учасників бойових дій

За участю представників компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» урочистості пройшли в селах Вінницької областіЗа участю представників компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» урочистості пройшли в селах Вінницької області
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Вадим Володимирович Голуб  
 Посада:Посада:  керуючий дільницею на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), керуючий дільницею на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), 

Ананьївський р-н, Одеська обл.Ананьївський р-н, Одеська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2016 року з 2016 року

«У Кернел працюю майже два роки. Спочатку це була посада керівника підрозділу охорони 
на підприємстві «Агросервіс» (Кернел). А цього року після реорганізації структури, коли 
наше підприємство стало регіональною одиницею «Хлібороб» (Кернел), мені запропону-
вали позицію керуючого дільницею. І я погодився. Зараз спільно з агрономічною та інже-
нерною службами організовуємо виробничу діяльність на майже 3200 га землі. Одним з 

важливих векторів моєї роботи є налагодження якісної комунікації з сільськими радами, державними структурами, 
пайовиками — жителями сіл регіону. Як на мене, робота в Кернел — це завжди можливість особистісного та профе-
сійного зростання, новий досвід, гідна мотивація. Тут можна розвиватися, досягати мети, ставати успішним. Адже, 
успіх — це прагнення змін, втілення задумів у життя, рух уперед».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Олександр Володимирович МакарукОлександр Володимирович Макарук  
 Посада:Посада:  заступник керівника земельного відділу на підприємстві заступник керівника земельного відділу на підприємстві 

«Україна» (Кернел), смт Врадіївка, Миколаївська обл.«Україна» (Кернел), смт Врадіївка, Миколаївська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

«До Кернел я мав досвід роботи у відділі Держземкадастру Врадіїівської РДА. В цілому 
робота мене влаштовувала, проте, як і кожному молодому спеціалісту, мені хотілося 
професійно розвиватися, здобувати нові знання та вміння. Тому, коли побачив на сай-
ті вакансію підприємства «Україна», яке на той час стало частиною компанії Кернел —
лідера агропромислового комплексу нашої країни, вирішив спробувати свої сили, від-
правив резюме, пройшов співбесіду. Так розпочалася історія моєї роботи в Кернел. І 

я не прогадав. Працюючи в Компанії, щодня відкриваєш для себе щось нове та корисне. Та й колектив у нас 
молодий, перспективний, з бажанням працювати. Моя зона відповідальності — це співпраця з орендодавцями 
в напрямку підписання договорів, виплати орендної плати, комунікація з державними установами. Всі процеси 
на підприємстві відбуваються прозоро, з дотриманням законодавчих норм. Що мене, юриста за освітою, не 
може не радувати. Попереду у мене та нашого колективу — чимало задумів та планів, які обов’язково будуть 
втілені в життя. Головне — у будь-якій ситуації залишатися людиною, бути чесним і справедливим».

 1 червня — Івана

Іванів день у народі звуть Довгим, бо вва-
жається, що в це початок місяця найдо-
вших днів. Наші предки вірили, що огір-
ки, посіяні на Івана, виростуть довгими.

 2 червня — Фалалія

День пам’яті святого Фалалія-Опрочни-
ка — Іванів брат, адже вважається також 
чудовою порою для сівби огірків.

 3 червня — Костянтина

Якщо в цей день буде дощ із градом, то 
рівно за півроку, 3 грудня, випаде сніг з 
крупою. Уважно спостерігали, яким буде 
день, сонячним чи дощовим — так піде й 
на осінь.

 5 червня — Леонтія

Важливою порою в господарстві є день 
вшанування святого Леонтія: час засіва-
ти поля коноплями.

 6 червня — Микити

Очікуйте врожайний грибний сезон, якщо 
на Микити-Стовпника випаде дощ.

 7 червня — Івана

Червень багатий на Іванові дні. За дав-
німи традиціями, день Івана Головатого 
відводився для висаджування в ґрунт 
розсади капусти. Можна завершувати 
сівбу ярої пшениці й починати сезон збо-
ру лікарських трав.

 10 червня — Микити

Святого вважають охоронцем гусей. На 
Микити-Гусятника вважайте: день ти-
хий — слід чекати доброго врожаю.

 11 червня — Феодосії

Наші предки помічали, що о цій порі по-
чинають колоситися зернові культури. 
Тож на Феодосії-колосниці ходили в 
поля, щоб подивитися на хліби й поката-

  НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ЧЕРВЕНЬ ТОМУ ЗЕЛЕНИТЬСЯ, 
ХТО ПРАЦЮВАТИ НЕ ЛIНИТЬСЯ

Прогноз погоди цього року обіцяє, що перший місяць літа буде 
хмарний з проясненнями — із затяжними грозами і зливами чи не 

щотижня. У давніх народних прикметах мовиться, що «Червень літо 
рум’янить, а липень громами розпікає». Кому вірити? До синоптиків 

дослухайтеся, але й народного календаря не цурайтеся.

тися по житу, примовляючи: «Рости рос-
ти, трава до лісу, а жито — до клуні».

 12 червня — Ісакія

Цей день відомий у народі як Зміїне свя-
то, адже вважалося, що кожна гадина 
збирається на своє весілля. Наші предки 
були переконані, що знахарки й собі зби-
раються на зміїні бенкети, щоб знайти 
скинуту шкіру. Її прикладали до хворих 
очей. А щоб вилікуватися від лихоманки, 
на шиї, кажуть, треба носити линовище 
гадюки. Що ж до більш традиційної ме-
дицини, то на Ісакія добре збирати цілю-
щі трави.

 13 червня — Веремія

У день Веремія-розпрягальника закінчу-
вали сівбу найважливіших у господарстві 
культур, тож селяни могли розпрягати 
коней і вішати козуб для сівби на стіну 
спочивати до наступного року.

 14 червня — Агапіта

День пам’яті знаменитого київського 
лікаря Агапіта Печерського, який свого 
часу вилікував Володимира Мономаха. 
Замолена трава, яку лікар передавав 
хворому через посильного (адже сам 
дав обітницю ніколи не покидати свою 
печеру), врятувала київського князя. У 
народі помітили: якщо ранок похмурий —
до врожаю жита.

 16 червня — Лук’яна

Не дивно, що на Лук’яна-Гонивітра за-
ведено спостерігати за вітром і робити 

прогнози на майбутній врожай і погоду. 
«На Лук’яна, напередодні Митрофана, не 
лягай спати рано, а приглядайся, звідки 
вітер». Коли дме з півдня — то на врожай 
ярих, а північно-західний віщує сире літо. 
Східний, кажуть, приносить негаразди, 
часом навіть хворобу. Коли ж на Лук’яна 
піде дощ, готуйте кошики для грибів.

 17 червня — Митрофана

На селі це гарна нагода для вивезення на 
городи й поля зібраних за рік органічних 
добрив. Цього ж дня починаються горо-
бині — найкоротші ночі в році.

 18 червня — Дорофія

Як і два дні тому, на Дорофія селяни 
знову беруться спостерігати за вітром. 
Якщо за вікном тепла і ясна погода — до 
великого зерна.

 19 червня — Іларіона

У день Іларіона Нового здавна починали 
полоти від бур’янів льон, а також просо 
та інші культури.

 20 червня — Федота

За багатовіковими спостереженнями, 
цієї пори настає справжня літня спека, 
наливається соками житнє колосся: 
«Святий Федот тепло дає — жито в зо-
лото вдягає». Ночі короткі, проте ясні та 
зоряні: «На Федота зоря руку подає».

 21 червня — Федора

У народі день Федора Стратилата Літньо-
го ще називають днем Криничника. Тож 
якщо треба визначити місце для копання 

криниці, не баріться, а беріться за діло на 
Федора. Звечора покладіть на місці, при-
значеному для криниці, сковороду, а на 
сході сонця подивіться: якщо дно вкрите 
водою чи водяними струмочками, зна-
чить, на цім місці гарне джерело.

 23 червня — Кирила

У день Кирила Літнього, час астрономіч-
ного початку літа й літнього сонцестоян-
ня, примовляють: «На Кирила віддає со-
нечко землі всю силу».

 26 червня — Килини

На Килини-гречишниці селяни зрізають 
зі свіжого врожаю гречки жменьку, щоб 
прикрасити нею ікони. Із запасів мину-
лого року нарешті можна приготувати 
кашу. Нею пригощали жебраків і прочан, 
які вдячно бажали господарям доброго 
врожаю гречки у новім році.

 29 червня — Тихона

Багато співочих птахів змовкає, навіть 
сонце йде «тихіше». Десь у цей час пта-
хи вигодовують своє потомство, а Земля 
зменшує швидкість обертання навколо 
Сонця. На якийсь час сповільнюється й 
ритм життя в селі: «Лист на дереві по-
вний, так і сіяти повно».

 30 червня — Мануїла

На небі в цей день з’являються яскраві 
спалахи. Що більше таких спалахів за ніч, 
то кращим буде врожай. Як і напередод-
ні, сонце йде повільніше, тож приказу-
ють: «На Мануїла сонце застоюється».

ТОВ «Агро Інвест Україна» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Велика Вулига, Тиврівський р-н, Вінницька обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення водія.

СЕЗОННИЙ ОХОРОННИК

(с. Юшківці, Оратівський р-н, Вінницька обл.)
 Бажання працювати.
 Порядність.

Контактна особа: Віолетта Біляк, тел.: (067) 263-92-59

СТОВ «Україна» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(смт Врадіївка, Миколаївська обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення водія.

Контактна особа: Надія Постовик, тел.: (066) 890-24-60

ТОВ «Вісла» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Новоселівка, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення водія.

Контактна особа: Надія Постовик, тел.: (066) 890-24-60

ТОВ «АФ «Хлібороб» (Кернел)
СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи від 1 року.
 Добра фізична підготовка.

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА 

(с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища інженерно-технічна освіта.
 Досвід роботи — від 2 років на керівній посаді.

ОПЕРАТОР З МОНІТОРИНГУ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи у сфері моніторингу від 1 року.

ФАХІВЕЦЬ З ПЕРСОНАЛУ

(с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища освіта, досвід роботи від 2 років.
 Знання КЗпП, інструментів добору, розвитку та оцінки 

персоналу.

Контактна особа: Валентина Барабаш, тел.: (050) 305-44-60

ТОВ «АФ «Зоря» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
 Профільна освіта, досвід роботи від 2 років.
 Наявність посвідчення водія.

Контактна особа: Людмила Римар, тел.: (096) 963-33-09, 

          (095) 366-97-16

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в 
Україні виробник і експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сільськогос-
подарської продукції з регіону Чорномор-
ського басейну на світові ринки. Компанія 
щороку підтверджує беззаперечне лідер-
ство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Про-
тягом 10 років акції Кернел торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO 
Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю істо-
рію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. У 
2016-му Кернел визнано найбільш прозо-
рою Компанією АПК відповідно до Індексу 
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. 
Торговельнi марки Компанії: «Щедрий 

ДОВIДКА
дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чу-
мак Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає до більш ніж 60 країн світу, 
серед основних ринків збуту — Індія, 
країни Євросоюзу, 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 соняшникового шроту. Iз 2010 ро-
ку Кернел активно розвиває аграрний 
напрямок дiяльностi — сiльгоспвироб-
ництво. Щороку Компанія постачає 
на міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродук-
цію у більш ніж п’яти тисяч виробників, 
а також вирощуючи власну продукцію 
на понад 600 тис. га землі. Поруч із ви-
робничою дiяльнiстю проводиться тiсна 
спiвпраця з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агропiдпри-
ємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка гро-
мадських iнiцiатив, соцiальної сфери 
населених пунктiв з метою пiдвищення 
рiвня життя та добробуту населення. У 
2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Ком-

панiї об’єднали в програму пiдтрим-
ки територiальних громад «Разом з 
Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми 
агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благо-
дiйний фонд «Разом з Кернел». У Чер-
каській області Компанія обробляє землі 
в Катеринопільському, Тальнівському, 
Уманському, Маньківському, Монасти-
рищенському районах та представлена 
підприємствами «Зоря», «Чорна Кам’ян-
ка», «Айова», «Кочубій», «Долинка-Агро», 
«Коритня-Агро», «Лукашівка ІК». На Кіро-
воградщині, Вінниччині та Одещині Кер-
нел орендує землі в Голованівському, 
Новоархангельському, Оратівському, 
Шаргородському, Ананьївському, Мико-
лаївському, Тиврівському, Бершадсько-
му районах (підприємства «Урожай», 
«Хлібороб», «Осіївське», «АФ Відроджен-
ня», «Агро Інвест Україна», АФ «Кочубій», 
«Юшківці-Агро»). У Миколаївській облас-
ті — підприємствами «Вісла», «Злагода», 
«Україна», що проводять свою діяльність 
на землях Доманівського, Арбузинсько-
го та Врадіївського районів. На вказані 
підопічні території поширюються й соці-
альні програми Благодійного фонду.
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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 «АФ 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

Бовт Олена Іванівна с. Грузьке, Молдовка (050) 305-34-06

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

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

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

Малющак Оксана с. Перегонівка (050) 420-40-54

Погорелова Ірина Вікторівна с. Наливайка (662) 771-076

СТОВ «АФ Україна» Миколаївська Врадіївський Загарія Марина Сергіївна 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 «АФ Хлібороб» 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

Проценко Оксана с. Лисича Балка (067) 116-87-27

Лавренюк Ольга Михайлівна с. Радчиха (096) 393-58-15

Проценко Оксана с. Потоки (067) 116-87-27

Домарецька Тетяна Василівна с.  Стійкове (068) 015-10-83

Проценко Оксана с.  Єлизаветка (067) 116-87-27

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», 
філія Шаргород

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

Гаврилюк Світлана Олександрівна с. Конатківці (097) 109-11-93

ТОВ «Агро Інвест 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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  СКАНВОРД

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

вітає іменинників квітня-травня — жителів сіл 
Голованівського району Кіровоградщини:

•13 квітня — ВАСИЛЯ ПАВЛОВИЧА ГОНЧАРА 
з с. Троянка;
•16 квітня — МАРІЮ АНДРІЇВНУ ЗАТОКОВЕНКО 
з с. Троянка;
•25 травня — АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА КАНІБОЛОЦЬКОГО 
з с. Троянка;
•1 травня — ЄФРОСИНІЮ ВАСИЛІВНУ СІДНІЧЕНКО 
з с. Межирічка;
•3 травня — ТЕТЯНУ ФЕДОРІВНУ ГРЕБЕНЮК 
із с. Перегонівка;
•4 травня — ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ГАЩУКА 
з с. Межирічка;
•6 травня — ЮРІЯ НИКАНОРОВИЧА СУХИНУ 
з с. Перегонівка;
•7 травня — АНТОНІНУ СТЕПАНІВНУ ГОЛУБ 
із с. Перегонівка;
•9 травня — ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНУ ТОМЧЕНКО 
з с. Перегонівка;
•13 травня — ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ ГУСАК 
із с. Перегонівка;
•16 травня — ВАЛЕНТИНУ АРХИПІВНУ РИБАЛКО 
з с. Перегонівка;
•18 травня — ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ТАЦІЄНКА 
з с. Межирічка;
•22 травня — МИКОЛУ БОРИСОВИЧА КИРИЧЕНКА 
з с. Наливайка;
•26 травня — ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНУ КАМ’ЯНЕЦЬКУ 
з с. Перегонівка.

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

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

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

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,

 Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

Колектив підприємства «Вісла» (Кернел) вітає 
іменинників червня — жителів сіл Арбузинського 

району Миколаївської області:

•9 червня — ЛІДІЮ МИНІВНУ ЛЕШАН 
із с. Мар’янівка;
•10 червня — БОРИСА БОРИСОВИЧА ФУРДУЯ 
з с. Мар’янівка;
•19 червня — НЕОНІЛУ ВАСИЛІВНУ АХМЕТОВУ 
з с. Агрономія;
•19 червня — АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА ІЛЛАРІОНОВА 
з с. Новоселівка.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Щоби в роботі ладилось усе,

За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.

Хай горе обходить завжди стороною,
 А щастя приходить і ллється рікою!

Бажаєм тепла, і добра, і любові!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.

Колектив підприємства «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
вітає ювілярів травня — жителів с. Коржова Уманського 

району Черкаської області:

•8 травня — ЛІЗУ ТИХОНІВНУ КУКУРУДЗУ — з 80-річчям;
•15 травня — МАРІЮ МИХАЙЛІВНУ ХАЛАХУР — зі 100-річчям!

Ще небо хмарами не вкрите
Ще так прозоро сяють роси

А вже по ліву руку — літо
А вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі

Й душа немовби молодіє.
По ліву руку всі печалі,

По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука,
Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

Колектив підприємства «Кочубій» 
(Кернел) вітає іменинників весни —

жителів с. Кальниболота 
(Новоархангельський р-н, 

Кіровоградська обл.):

•10 квітня – ВОЛОДИМИРА 
ГРИГОРОВИЧА ГОНЧАРЕНКА;
•10 квітня — ОЛЕКСАНДРА 
МИКОЛАЙОВИЧА ШИПКА;
•18 квітня — АНАТОЛІЯ 
МИХАЙЛОВИЧА БРАЖКА;
•29 квітня — ВОЛОДИМИРА 
МИКОЛАЙОВИЧА КОЗЛОВСЬКОГО;
•4 травня — ВАЛЕРІЯ 
ОЛЕКСІЙОВИЧА ЧЕРНЕТЕВИЧА;
•12 травня — ТЕТЯНУ 
ВАЛЕНТИНІВНУ ЗБІНСЬКУ.

Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,
Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

5 червня день народження 
відзначатиме ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 

КОРЖУК, житель с. Клинове 
(Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.).

Ми сьогодні тобі побажаєм
Не втрачати любимих сестер,
Берегти свою силу і мудрість,
Своє небо в зірках для дітей.

А кохання палке та жадане
Хай наповнює душу сповна,

Щира, чиста любов безкорисна
У житті щоб була головна.

З любов’ю найрідніші люди, донечка 
Богдана, мама, рідні сестри, Галюки, 

Андрійчуки, Рибаки
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