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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОМАНДА. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний фахівець, який любить 
свою роботу, знає, як виконувати 

її результативно. Ми продовжуємо 
знайомити Вас з історіями успіху 
тих, хто будує успішне майбутнє 

своїх родин та всієї України.

стор.

4
стор.

2

IНФРАСТРУКТУРАIНФРАСТРУКТУРА
Пропонуємо Вашій увазі 

чергову порцію добрих 
починань Кернел. Йдеться 

про СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ, 
ЗДІЙСНЕНІ В ПІДОПІЧНИХ 
СЕЛАХ ЧЕРНІГІВЩИНИ. На 

реалізацію справ, спрямованих 
на покращення благоустрою 

в регіоні, Компанія направила 
майже 235 тис. грн.

ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!
Одним з пріоритетних 

напрямків діяльності Компанії 
є виробництво с/г продукції. 
Земельні угіддя, які орендує 

Кернел, розташовані в багатьох 
областях України. На прохання 

дописувачки редакція вирішила 
детальніше розповісти про 

ВИРОБНИЧІ ДОСЯГНЕННЯ 
ТА ПЕРЕВАГИ, ЯКІ МАЮТЬ 
ОРЕНДОДАВЦІ КОМПАНІЇ.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 15 (37)
24 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, регіональні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у І кварталі 2018 року становлять:

Шановні читачі!
Сьогоднішній номер газети «У кожен 

двір» наповнений важливою інформацією 
про діяльність агропідприємств компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» у селах Чер-
нігівщини, Сумщини та Полтавщини. Наша 
редакція вкотре бажає донести до кожного: 
компанія Кернел — не лише орендар землі, 
а передусім надійний партнер для пайовиків 
і помічник для сільських 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 
домівку визволителів зі щирими словами 
привітань і корисними подарунками. Вра-
женнями та подробицями свята на шпаль-
тах газети поділилися очільники сіл, рідні та 
близькі ветеранів.

Весняний період став плідним на со-
ціальні проекти, що фінасувалися Кернел. 
Йдеться про встановлення парканів навко-
ло кладовищ у селах Сокиринці (Срібнянсь-
кий р-н, Чернігівська обл.) та Волиця (Борз-
нянський р-н, Чернігівська обл.), облашту-
вання автобусної зупинки у с. Пашківка 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) та спо-
рудження мережі вуличного освітлення у 
с. Бережівка (Ічнянський р-н, Чернігівсь-
ка обл.).

Продовжили кернелівці підтримувати 
сферу освіти та медицини. Так, для амбула-
торії с. Рогинці (Роменський  р-н, Сумська 
обл.) закуплено комп’ютерну техніку, а для 
ФАПу с. Берестовець (Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл.) придбано будівельні ма-
теріали для проведення поточних ремонтів. 
Також за фінансування підприємства «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
у школі та дитячому садочку с. Брагинці 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) вста-
новлено сучасні металопластикові двері, а 
для харчоблоку вказаних закладів куплено 
посуд. Комп’ютерну техніку від Компанії 
одержала школа с. Коржі, що в Роменсько-
му районі Сумщини.

Не залишився поза увагою й сільський 
спорт. Зокрема, Компанія виділила кошти на 
придбання форми для ФК «Старт» с. Талала-
ївка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) та на 
участь ФК «Борзна» (Борзнянський р-н, Чер-
нігівська обл.) в обласній першості.

Варто окремо зазначити, що на адре-
су редакції систематично приходить без-
ліч листів-подяк від керівників соціальних 
установ, очільників сільських рад, пайови-
ків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що 
агропідприємства Компанії дійсно роблять 
добрі справи на благо розвитку населених 
пунктів, є помічниками у вирішенні багатьох 
проблем українців.

У сьогоднішньому випуску слова по-
дяки лунають на адресу представників 
Компанії від громади с. Леляки (Варвинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.), жителів с. Біжів-
ка (Буринський р-н, Сумська обл.) та учас-
ників ансамблю «Перлина» Горбівського БК 
(Куликівський р-н, Чернігівська обл.).

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

Тож запрошуємо перегорнути сторінки 
улюбленої газети.

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

 

ЕКСПОРТ ІМПОРТ

САЛЬДО

тис. дол. США

у % 

до І кварталу 

2017 р.

у % до 

загального 

обсягу

тис. дол. США

у % до 

І кварталу 

2017 р.

у % до 

загального 

обсягу

Україна 11 434 984,4 110,3 100,0 12636281,42 113,2 100,0 –1 201 297,0

зокрема

Полтавська обл. 474 221,5 91,1 4,1 308711,4 133,6 2,4 165 510,1

Сумська обл. 207 177,7 138,7 1,8 148537,4 138,4 1,2 58 640,3

Чернігівська обл. 179 346,4 133,2 1,6 121069,4 120,6 1,0 58 277,0

м. Київ 2 449 196,6 99,2 21,4 5 229 365,9 118,4 41,4 –2 780 169,3

 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. Щороку у переддень свята Перемоги 

представники агропідприємств компанії Кернел 

і БФ «Разом з Кернел» вітають тих, хто був 

очевидцями та учасниками тієї страшної війни. 

Традиційно привітання від кернелівців приймали 

й жителі підопічних сіл Чернігівщини,

 Сумщини та Полтавщини.
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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 сприй-
мав аграрні реформи. Та й не дивно —

були для того підстави. «Не кращі то були 
часи…» — досі згадують у селах, як не-
своєчасно та скупо розраховувалися за 
оренду, як відвернулися від соціальної 
сфери. Чернігівщина, Сумщина, Полтав-
щина — це сільськогосподарські регіони, 
багаті родючими чорноземами, на яких 
споконвіку наші діди й прадіди вирощу-

вали хліб і збирали багаті врожаї. Саме 
аграрний сектор економіки тут є базо-
вим і нині, разом з іншими галузями на-
родного господарства, становить основу 
життя та добробуту місцевих жителів. Тож 
зрозуміло, чому тутешні мешканці так ці-
кавляться розвитком галузі, слідкують за 
нововведеннями з боку компаній-оренда-
рів, вибір яких сьогодні чималий. Нещо-
давно на адресу нашої редакції надійшов 
лист від Галини Дмитрівни, у якому жін-

ка розповідає про нелегке життя селян, 
низьку пенсію та важку щоденну працю. 
Писала й про Кернел — орендаря землі, 
про діяльність якого дізналася від свого 
брата, що проживає у Варвинському ра-
йоні Чернігівської області та задоволений 
роботою Компанії. На прохання допису-
вачки редакція вирішила вкотре деталь-
ніше розповісти про діяльність Кернел, 
про виробничі досягнення та переваги, 
які мають орендодавці Компанії.

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

для європейських партнерів», «Кернел 
став лідером серед експортерів олії 
та найбільшим експортером зернових 
культур», «Кернел — лідер рейтингу 
топ-100 серед компаній АПК» і, наре-
шті, «Кернел вкотре отримав премію 
найкращого роботодавця року «HR-
бренд Україна» — десятки таких ма-
теріалів можна знайти в Інтернеті та 
на перших шпальтах найпопулярніших 
українських видань. І в Компанії ро-
зуміють, що кожне подібне досягнен-
ня — це спільна перемога, запорука 
стабільності як для працівників, так і 

для орендодавців. Сьогодні Кернел —
лідер агропромислової галузі нашої 
держави. Разом з цим одним з пріори-
тетних напрямків діяльності Компанії є 
сучасне виробництво сільгосппродук-
ції. Земельні угіддя, які орендує Кер-
нел, розташовані в багатьох областях 
України — Кіровоградській, Черкась-
кій, Полтавській, Харківській, Сумській, 
Чернігівській, Вінницькій, Хмельниць-
кій, Тернопільській, Київській, Мико-
лаївській, Одеській. 570 тис. гектарів 
родючої землі обробляють досвідчені 
фахівці з використанням інноваційних 
технологій і найкращої сучасної техні-

ки. А за рахунок збалансованої вироб-
ничої діяльності, що не обмежується 
одним рослинництвом, а включає в 
себе елеваторне господарство, олій-
ноекстракційні заводи, глибоководні 
експортні термінали, Кернел має мож-
ливість завжди вчасно виплачувати за-
робітну плату працівникам, оператив-
но і в повному обсязі розраховуватися 
з орендодавцями за паї, виконувати 
всі соціальні зобов’язання перед під-
опічними сільськими радами (зокрема 
щодо поповнення сільських бюджетів, 
відрахування податків, інвестицій у со-
ціальну 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 та 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 допо-
могу в разі смерті пайовика, а також організаційну підтримку —
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, направлені 
в районні та сільські бюджети, дають змогу підтримувати відпо-
відний рівень життя місцевих громад, виплачувати пенсії, по-
кращувати благоустрій та інфраструктуру. У 2017 році агропід-
приємства компанії Кернел сплатили 1 млрд 61 млн грн податків 
до місцевих та державного бюджету. З них місцеві скарбниці 
Чернігівської області отримали 76 млн 765 тис. грн, Сумської — 
107 млн 245 тис. грн, Полтавської — 141 млн 230 тис. грн. Зазна-

чимо, що обсяг податкових надходжень залежить від кількості 
земельних ділянок, які орендують агропідприємства Компанії.

Соціальна активність Компанії у регіонах 
та сприяння розвитку місцевих громад

Для підтримки ініціатив підопічних сільських громад агро-
підприємства компанії Кернел заснували власний Благодійний 
фонд «Разом з Кернел», який фінансує сотні соціальних про-
ектів задля сприяння розвитку сільської освіти, культури, ме-
дицини, спорту, духовності, а також з покращення інфраструк-
тури 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 Чернігівщини одержали 3 млн 170 тис. грн, Сумщини — 
1 млн 130 тис. грн, Полтавщини — 6 млн 550 тис. грн.

Фінансову підтримку одержали сільські школи та садочки 
(ремонти, придбання меблів, комп’ютерної техніки), будинки 
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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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ПОКРАЩУЄМО 
УМОВИ НАВЧАННЯ

Агропідприємства компанії Кернел спільно 

з БФ «Разом з Кернел» систематично 

інвестують кошти у покращення умов 

навчання та виховання дітей у сільських 

школах і дитячих садочках. Торік Агробізнес 

Кернел спрямував на освітні проекти 

майже 6 млн грн. Цьогоріч аграрії Компанії 

продовжують підтримувати сільську освіту.

У квітні за фінансування підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» у школі та дитячому садочку с. Брагинці (Вар-
винський р-н, Чернігівська обл.) встановлено сучасні металопласти-

кові двері, а для харчоблоку вказаних закладів придбано посуд. Комп’ютер-
ну техніку від Компанії отримала школа с. Коржі, що в Роменському районі 
Сумщини.

Андрій Влахно, голова Брагинцівської сільради

«З підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми 
маємо добре налагоджену багаторічну співпрацю. Компанія неодноразо-
во фінансово допомагала сільським осередкам освіти. Поточні ремонти, 
оздоровлення діток, пришкільні літні табори — це ті напрямки, які аграрії за-
звичай підтримують. Зауважу, що кілька років тому кернелівці фінансували 
надважливий проект — спорудження санвузлів у школі та ДНЗ. У квітні ми 
отримали чергову допомогу від Компанії в сумі майже 30 тис. грн. Ці кошти 
витрачено на встановлення вхідних і внутрішніх дверей у садочку, а також 
міжкімнатних у школі. Це забезпечить утримання тепла у зимовий період. 
Також ми придбали посуд для харчоблоку, адже згідно з новими санітарни-
ми нормами весь посуд має бути сертифікований. Дякуємо аграріям за те, 
що працюють з думкою про наших дітей».

Віктор Безштанько, голова Коржівської сільради

«Складно оцінити, яку роль сьогодні відіграє комп’ютер у нашому житті. Гло-
бальна комп’ютеризація торкнулася всіх сфер. А інформатика стала важли-
вим та обов’язковим предметом у школах. Що стосується школи с. Коржі, 
де наразі навчається 73 дитини, то тут є укомплектований комп’ютерний 
клас. Звичайно, частина устаткування доволі застаріла, тому ми намагає-
мося щороку оновлювати шкільний комп’ютерний фонд. Наприклад, торік 
придбали один комп’ютер за кошти сільради, а цьогоріч комплект відповід-
ного обладнання нам подарувало підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». За що ми щиро вдячні!»

  ІНІЦІАТИВА

НА ЧАСI – ПIДТРИМКА 
СIЛЬСЬКИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ

З метою підтримки фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій у сільській місцевості 

агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» реалізовують програму «Медицина, доступна 

селянину», у рамках якої на потреби сільських закладів охорони здоров’я за останні роки виділено 

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

втілювалися проекти, спрямовані на покращення умов перебування пацієнтів у медичних закладах та на 

підвищення якості надання медичних послуг. Активно програма діє на Чернігівщині та Сумщині.

Так, нещодавно кернелівці 
спрямували кошти на черго-
ві важливі проекти. Йдеться, 

зокрема, про закупівлю комп’ю-
терної техніки для амбулаторії 
села Рогинці  (Роменський р-н, 
Сумська обл.) та придбання бу-
дівельних матеріалів для прове-
дення поточних ремонтів у фель-
дшерсько-акушерському пункті 
с. Берестовець (Борзнянський 
р-н, Чернігівська обл.). Бюджет 
витрат Компанії та БФ «Разом з 
Кернел» склав майже 36 тис. грн.

Віталій Лях, 
голова Рогинської сільради

«У зв’язку з реформуванням сфери 
охорони здоров’я перед багатьма 
медичними закладами українсь-
ких сіл постало питання забезпе-
чення комп’ютерним устаткуван-
ням. Адже у більшості випадків 
такі установи не мали в наявності 
потрібної техніки. Подібною була 
ситуація й у медичних установах 
нашої сільради — амбулаторії у 
Рогинцях та ФАПі у Ведмедівці. 
Важливо, що наразі лише амбу-
латорія обслуговує 1800 осіб —
мешканців чотирьох навколишніх 
сіл. Одним з важливих нововве-
день стало створення бази па-

цієнтів у спеціальній програмі, дані 
з якої пересилаються на вищі рівні, 
онлайн-консультації з лікарем тощо. 
Саме для цих потреб підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) придбало 
нам ноутбуки. За це ми дуже вдячні 
Компанії. На сьогодні завдяки такій 
допомозі уже близько 500 місцевих 
мешканців змогли підписати декла-
рації зі своїм сімейним лікарем».

Степан Онищук, 
завідувач ФАПу с. Берестовець

«Приміщенню фельдшерсько-аку-
шерського пункту с. Берестовець —
понад 30 років. Наразі заклад об-
слуговує 670 осіб. Спільними зусил-

лями громади та сільської влади ми 
намагаємося підтримувати будівлю 
в належному стані, створювати ком-
фортні умови для пацієнтів. Донедав-
на болючим питанням був стан ґанків 
приміщення та прилеглої до нього 
території. Ґанки повністю розсипа-
лися, плитка на тротуарній доріжці 
повибивалася. Ми звернулися до під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
за підтримкою. Аграрії не відмовили, 
виділивши кошти на придбання необ-
хідних будівельних матеріалів. Вико-
нання робіт було оплачено з сільсько-
го бюджету. У результаті реалізовано 
важливу справу — упорядковано бу-
дівлю ФАПу та прилеглої території».

СIЛЬСЬКОМУ СПОРТУ – ТАК!
Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики компанії  Кернел є підтримка спортивних 

ініціатив у підопічних селах. Щороку агропідприємства Компанії спільно з БФ «Разом з Кернел» 

інвестують сотні тисяч гривень у сільський спорт. Йдеться про фінансування турнірів, змагань, 

придбання спортивного інвентарю для футбольних, волейбольних, баскетбольних команд, ремонти 

спортзалів та благоустрій стадіонів.

Ігор Іващенко, спортивний директор ФК «Борзна»

«Уже третій рік поспіль завдяки спонсорству 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) наші 
футболісти мають можливість брати участь у 
першості області. Більш того, у минулому сезоні 
ФК «Борзна» став чемпіоном у першій лізі. Саме 
Компанія оплатила всі транспортні послуги в 
межах чемпіонату, а це більше 12 виїздів по всій 
області. Тому можна з упевненістю сказати, що 
«Дружба-Нова» зробила вагомий внесок у роз-
виток команди. За це ми дякуємо аграріям і спо-
діваємося на подальше сприяння».

ПІДПРИЄМСТВО «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) ДЯКУЄ ФК «СТАРТ» ТА ФК «БОРЗНА» 

ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ТА РОЗВИТОК ФУТБОЛУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. БАЖАЄМО ВАМ 

ПЕРЕМОГ ТА ПОБІЛЬШЕ ЗАБИТИХ У ВОРОТА СУПЕРНИКІВ ГОЛІВ!

Нещодавно підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» надали чергову підтримку фут-
больним командам Чернігівщини. Зокрема, кошти були направлені на придбання форми для ФК «Старт» 
села Талалаївка (Ніжинський р-н ) та для участі ФК «Борзна» у першості області. Загальний бюджет ви-

трат — 35 тис. грн. 

Микола Динька, тренер ФК «Старт»

«Футбольна команда «Старт» існує з 1981 року. І навіть у 
найважчі часи вона не припиняла діяльності. Правда, те-
пер наші гравці перейшли на районний рівень. Склад ко-
манди постійно оновлюється, приходять молоді спортс-
мени, що не може не радувати, бо свідчить про те, що 
футбол — цікава та затребувана гра в селі. Що стосується 
форми, то востаннє ми її змінювали понад сім років тому. А 
оскільки зараз з фінансами сутужно, ми вирішили зверну-
тися з проханням допомогти нам придбати форму до агра-
ріїв підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Приємно, що кернелівці не відмовили! За кошти 
від Компанії придбано 19 комплектів форми, у якій ми з 
гордістю захищатимемо честь нашого села та району».

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» 

профінансували встановлення дверей у ЗОШ та ДНЗ с. Брагинці профінансували встановлення дверей у ЗОШ та ДНЗ с. Брагинці 

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

Завдяки фінансовій підтримці підприємства «Дружба-Нова» Завдяки фінансовій підтримці підприємства «Дружба-Нова» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у кабінеті інформатики школи (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у кабінеті інформатики школи 

с. Коржі (Роменський р-н, Сумська обл.) з’явився комплект с. Коржі (Роменський р-н, Сумська обл.) з’явився комплект 

сучасного комп’ютерного обладнаннясучасного комп’ютерного обладнання

Колектив амбулаторії с. Рогинці Колектив амбулаторії с. Рогинці 

(Роменський р-н, Сумська обл.) (Роменський р-н, Сумська обл.) 

дякує компанії Кернел та БФ дякує компанії Кернел та БФ 

«Разом з Кернел» за придбання «Разом з Кернел» за придбання 

комп’ютерного обладнаннякомп’ютерного обладнання

За фінансової участі За фінансової участі 

підприємства «Дружба-Нова» підприємства «Дружба-Нова» 

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

упорядковано територію ФАПу упорядковано територію ФАПу 

с. Берестовець (Борзнянсь-с. Берестовець (Борзнянсь-

кий р-н, Чернігівська обл.)кий р-н, Чернігівська обл.)

ФК «Старт» (Ніжинський р-н)ФК «Старт» (Ніжинський р-н)

ФК «Борзна» (Борзнянський р-н)ФК «Борзна» (Борзнянський р-н)
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  ІНФРАСТРУКТУРА

ДОВIДКА знано найбільш прозорою компанією галузі 
АПК відповідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 році Кер-
нел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації. На частку Кернел при-
падає близько 8% світового виробництва со-
няшникової олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел по-
стачає в більш ніж 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, 
Єгипет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння со-
няшника на рік. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дiяльностi —
сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел по-

стачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію 
у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на 560 тис. га 
землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю про-
водиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiд-
приємств Кернел. Основне завдання — фi-
нансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня життя та добробу-
ту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiа-
тиви Компанiї об’єднали в програму пiдтрим-
ки територiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприєм-
ства Компанiї створили однойменний Все-

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбіль-
ший в Україні виробник та експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові ринки. 
Компанія щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках діяльності 
у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Кернел торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011 році IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З року в 
рік Компанія лідирує в рейтингах найкра-
щих роботодавців. У 2016-му Кернел ви-

український Благодiйний фонд «Разом з 
Кернел». У Чернігівській області агропід-
приємства Кернел обробляють землі в 
Ніжинському, Прилуцькому, Борзнянсько-
му, Варвинському, Срібнянському, Со-
сницькому, Талалаївському, Ічнянському, 
Куликівському, Ріпкинському районах. У 
Сумській — у Недригайлівському, Ромен-
ському, Буринському, Тростянецькому, 
Великописарівському, Краснопільсько-
му, Білопільському, Липоводолинському, 
Сумському, Лебединському районах. У 
Полтавській — у Чорнухинському, Га-
дяцькому, Лохвицькому та Пирятинсько-
му районах. На вказанi пiдопiчнi територiї 
поширюються й соцiальнi програми Бла-
годiйного фонду.

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Фактично жоден номер газети не обходиться без інформації про 

те, як громади сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини спільно 

з агропідприємствами компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

реалізовують соціальні проекти, спрямовані на покращення 

інфраструктури та благоустрою.

Сьогодні пропонуємо Вашій увазі чергову порцію добрих справ. Йдеться про проекти зі встановлення парканів 
навколо кладовищ у селах Сокиринці (Срібнянський р-н, Чернігівська обл.) та Волиця (Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл.), автобусної зупинки в селі Пашківка (Ніжинський р-н, Чернігівська обл.) та спорудження 

мережі вуличного освітлення у с. Бережівка (Ічнянський р-н, Чернігівська обл.). На реалізацію цих справ Компанія 
направила майже 235 тис. грн.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЕКТИ РОЗПОВІЛИ ОЧІЛЬНИКИ СІЛ

Людмила Андрусенко, 
голова Безуглівської сільради 
(Ніжинський р-н)

«У селі Пашківка, що входить до скла-
ду нашої сільради, за кошти підпри-
ємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» встановлено 
зупинку громадського транспорту. 
Справа в тому, що селом  не менше 
шести раз на день курсує рейсовий 
автобус і шкільний транспорт. Жите-
лі щодня їздять у райцентр, до інших 
сіл у справах, а учні — на навчання 
до школи. Тому потреба в зупинці 
насправді була. Бо якщо влітку ще 
якось можна чекати автобус про-
сто неба, то в холодну пору року, 
коли дощ, сніг, довго на відкрито-
му просторі не вистояти. Зупинку 
ми встановили у зручному місці, по 
вул. Центральній, на початку села. 
Старожили стверджують, що колись 
саме тут була зупинка. Ми вдячні 
Кернел за допомогу. Сподіваємо-
ся, що цьогоріч аграрії направлять 

кошти ще й на приведення до ладу 
під’їзної дороги, адже це питання 
для нас є не менш болючим».

Олександр Кравець, голова Бере-
жівської сільради (Ічнянський р-н)

«Декілька років поспіль за співфі-
нансування підприємства «Друж-
ба-Нова» (Кернел), БФ «Разом з 
Кернел» та сільського бюджету ми 
реалізовували проект зі встанов-
лення системи вуличного освітлен-
ня в селі Бережівка. Наразі справу 
завершено. Близько 600 мешканців 
отримали безпечні вулиці та ком-
фортне пересування ними в нічний 
час. Додам, що мережу протяж-
ністю 15 км проведено по всіх цен-
тральних вулицях — Гагаріна, братів 
Федірків, Пам’яті Земляків, Неза-
лежності. Тільки цьогоріч Компанія 
направила на проект 160 тис. грн. 
Дуже вдячні кернелівцям за таку ва-
гому підтримку. Окрема подяка — за 
ремонти доріг, які проходили в ми-
нулі роки за фінансової підтримки 

Кернел, за те, що аграрії проводили 
оранку городів за найнижчою в ра-
йоні ціною. Переконаний, надалі ми 
продовжимо співпрацю з кернелів-
цями, а її результати принесуть чи-
мало користі громаді».

Анатолій Маснуха, голова Сокирин-
ської сільради (Срібнянський р-н)

«Розпочну зі слів подяки на адресу 
підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел». Адже 
завдяки їхній фінансовій підтримці 
нам вдалося завершити дві важли-
ві справи — обгородити парканом 
одне з чотирьох кладовищ, які роз-
ташовані на території сільради, 
та спорудити паркан між дитячим 
садочком і школою в центрі села. 
Загальна протяжність бетонних 
секцій, які були закуплені за кошти 
Компанії, — 116 м. Додам, що рані-
ше Кернел виділяв фінанси на упо-
рядкування одного з наших цвинта-
рів. А в найближчому майбутньому 
сподіваємося за підтримки аграріїв 

У селі Бережівка (Ічнянський р-н,У селі Бережівка (Ічнянський р-н,

 Чернігівська обл.) за фінансової підтримки  Чернігівська обл.) за фінансової підтримки 

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

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

вуличне освітленнявуличне освітлення

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

профінансували встановлення парканів навколо кладовищ сіл Волиця профінансували встановлення парканів навколо кладовищ сіл Волиця 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) та Сокиринці (Срібнянський р-н, (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) та Сокиринці (Срібнянський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)

реалізувати аналогічний проект — 
обгородження парканом четвертого 
сільського кладовища».

Світлана Жадік, голова Степанівсь-
кої сільради (Борзнянський р-н)

«Нещодавно за фінансування під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» ми вста-
новили огорожу протяжністю 86 м 
навколо кладовища села Волиця, 
що входить до складу нашої сільра-
ди, а також упорядкували плиткою 
частину тротуарних доріжок на цьо-
му цвинтарі та біля Будинку культу-
ри. Додам, що паркан був справді 
необхідний. Оскільки дерев’яна ого-
рожа, що стояла тут донині, місцями 
прогнила та похилилася. Дякуємо 
Кернел за вчасну допомогу, а також 
за паливно-мастильні матеріали, які 
громада використовує для благо-
устрою територій».
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

ЗУСТРIЧАЛИ ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ
На жаль, тільки 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 слава й честь, здобуті нашими дідами та 

прадідами, — священні навіки.

Традиційно в день Перемоги представники агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» вітають 
тих, хто був очевидцями та учасниками тієї страшної війни. Щороку героїв Другої світової стає все менше. 
Цьогоріч  привітання від кернелівців приймав 261 житель сіл Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини. Це — інва-

ліди Другої світової війни, солдатські вдови, а також прирівняні до учасників бойових дій особи, що народились до 
1933 року. Представники Компанії презентували кожному з них продуктові набори.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЕКТ — У КОМЕНТАРЯХ

Марія Качаєва, голова Ради ветеранів Варвинського 
району (Чернігівська обл.)

«День Перемоги, мабуть, єдине свято, у якому радість 
змішується з сумом та гіркотою. І скільки б часу не ми-
нуло — так буде завжди. Сумно ще й тому, що з кожним 
роком у вічність відходять наші ветерани. Ми шануємо 
кожного з тих, хто пройшов горнило страшної війни, —
солдатських вдів, дітей війни, учасників бойових дій 
тощо. Адже всі вони зберегли та відбудували Україну, 
виховували дітей, забезпечили наше з вами майбутнє. 
Цьогоріч разом представниками підприємства «Друж-
ба-Нова» (Кернел) ми привітали 11 осіб, які мають ста-
тус  ветеранів, в’язнів канцтаборів, солдатських вдів. 
Наголошу на тому, що всі наші ветерани живуть у сім’ях, 
багато в чому їм допомагають територіальні центри со-
ціального обслуговування. Ми дуже вдячні всім тим, хто 
не забуває про визволителів, зокрема й кернелівцям».

Катерина Шокур, діловод Павловської сільради 
(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)

«Цьогоріч ми завітали в домівки чотирьох очевидців 
Другої світової — жителів сіл Павлівка, Духанки та Шу-
мани — Олександри Мовчан, Фатіми Дятел, Івана Жаби, 
Леоніда Шумана. Від компанії Кернел та БФ «Разом з 
Кернел» ми вручили кожному з них продуктові набори. 
Крім того, до Дня Перемоги ми проводили в селі тема-
тичні заходи — покладання квітів до братських могил, 
мітинг, а учні школи власноруч виготовили гірлянду з 
живої сосни, якою згодом було прикрашено обеліск».

Валентина Бобик, староста с. Товкачівка 
(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.)

«Традиційно до Дня Перемоги в селах нашої сільради 
проходить чимало заходів — мітинги-реквієми, покла-
дання квітів до братських могил, тематичні концерти. 
Крім того, представники підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» завжди презентують 
адресні подарунки нашим ветеранам. Цей рік теж не 
став винятком. Хоча, на жаль, ветеранів у нас не зали-
шилося, тому вітали осіб, які мають статус інвалідів ві-
йни, учасників бойових дій, солдатських вдів — разом 
шістьох людей. Їм до свята Перемоги кернелівці вручи-
ли продуктові набори. Всі вони щиро вдячні за увагу, а 
ми дякуємо кожному з них за внесок у Перемогу!»

Михайло Прощенко, староста с. Берестовець 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Цьогоріч кернелівці привітали п’ятьох людей — жителів 
нашої сільради, які мають статус учасника бойових дій. 
Серед них і Іван Іванович Кондратій, якому виповнився 
91 рік. Іван Іванович був часником Радянсько-японської 
війни, а після повернення в мирне життя працював на 

фермі, у рільничій бригаді, на пилорамі. Разом з друж-
ною Тетяною Степанівною виховали двох дітей, мають 
онуків. І навіть у такому поважному віці ця родина живе 
дружно і є прикладом для молоді села. Хочу подякувати 
Кернел за те, що не оминули увагою свято й наших ви-
зволителів».

Наталія Литвинова, в. о. старости с. Олександрівка 
(Буринський р-н, Сумська обл.)

«Напередодні 9 травня представники компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» привітали Василя Кравченка 
(член сім’ї загиблого солдата), Наталію Козаченко (сол-
датська вдова) та Марію Сіренко (солдатська вдова) зі 
святом Перемоги, вручивши продуктові набори. Раніше 
у нашому селі такої традиції не було, тому для учасни-
ків Другої світової це стало приємною несподіванкою. 
Ми щиро вдячні кернелівцям за те, що не забувають про 
селян».

Любов Зоріна, голова Печинської сільради 
(Тростянецький р-н, Сумська обл.)

«Друга світова війна залишила болючий слід у кожній 
українській родині. З фронту не повернулися сотні ти-
сяч синів, батьків, братів. Не повернулося з поля бою 
й чимало наших земляків. На території Печин до цього 
свята традиційно проходять тематичні заходи. Цогоріч 
було проведено концерт, мітинг, організовано польову 
кашу. Продуктовими наборами від Кернел привітали 
трьох наших односельців — Ніну Басову, Параску Бура-
гіну та Ніну Тітареву».

Світлини з привітання кернелівцями жителів сіл Ріпкинського, Ніжинського та Прилуцького районів ЧернігівщиниСвітлини з привітання кернелівцями жителів сіл Ріпкинського, Ніжинського та Прилуцького районів Чернігівщини
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

За довiдками 
звертатися за телефоном: 

(067) 462-45-54

Контактна особа: 
Ірина Зуган

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)

 Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну/

вітчизняну техніку.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ/ВОДІЙ 

ПАЛИВОЗАПРАВНИКА

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)

 Посвідчення водія категорій С, D, Е.

 Досвід безаварійного водіння.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

(Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.)

 Технічна освіта.

 Досвід аналогічної роботи від 2 років.

БУХГАЛТЕР

(Чернігівська та Сумська обл.)

 Вища освіта, облік та аудит.

 Досвід роботи від 1 року.
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Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних 
територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, 
пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно 

роблять добрі справи на благо розвитку населених пунктів, 
є помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.

Леонід Валерійович Стеба  
 Посада:Посада:  керівник відділу безпеки на підприємстві керівник відділу безпеки на підприємстві 

«Дружба-Нова» (Кернел)«Дружба-Нова» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

«Понад 20 років я працював у правоохоронних органах, починаючи з рядового спе-
ціаліста й дійшовши до керівних позицій. Після служби прожити на ту пенсію, яку за-
пропонувала держава, стало нереально, тому я замислився над пошуком нового міс-
ця роботи. Головним критерієм було те, що сфера діяльності обов’язково мала бути 
пов’язана з забезпеченням порядку та безпеки. Добрі знайомі порадили спробувати 

свої сили у відділі безпеки підприємства «Дружба-Нова» (Кернел). Я ризикнув і, як бачите, не прогадав, бо вже 
за рік роботи отримав перше підвищення. Наразі зона відповідальності та обов’язки мого відділу — це забез-
печення безпеки на підприємствах кластеру. Маю на увазі все, що вкладають у поняття «безпека»: виробни-
чий процес, товарно-матеріальні цінності, утримання земельного банку. Дуже подобається, що Кернел — це 
Компанія, де всі процеси відбуваються в межах чинних законодавчих норм. Цей принцип імпонує ще й тому, 
що з дитинства я мав загострене почуття справедливості, прагнув, щоб усе в цьому світі відбувалося чесно 
та прозоро. Мабуть, тому отримав вищу педагогічну та юридичну освіти. Важливим є ще й те, що у Кернел 
при бажанні й наполегливості можна не просто працювати, забезпечуючи добробут родини, а й професійно та 
особистісно зростати. І таких прикладів є вдосталь. Що стосується успіху — це поняття досить відносне. Кожен 
вкладає в нього своє значення. На сьогодні для мене успішною є людина, яка має здорову родину, достаток, 
можливість працювати та приносити користь Компанії, у якій працюєш, та людям, які тебе оточують».

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. 

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

КУЛИКIВСЬКА «ПЕРЛИНА» 
ВИСТУПИЛА В ТУРЕЧЧИНI

«Нещодавно танцювальний колектив «Перлина» Горбівського БК (Кули-
ківскький р-н, Чернігівська обл.) повернувся з Туреччини, де брав участь 
у дитячому фестивалі, присвяченому Дню захисту дітей. Фінансово під-

тримали поїздку компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел». Хотілося б поділитися на 
шпальтах газети враженнями, отриманими під час візиту та участі в конкурсі.

День захисту дітей у Туреччині відзначають 23 квітня. Цього дня за заповітом 
першого президента Турецької Республіки Кемаля Ататюрка, який вважав, що май-
бутнє нації зароджується в дитинстві, дорослі повинні були на деякий час поступи-
тись своїм авторитетом. 23 квітня учнів обирають депутатами, міністрами, мерами. 
Головні вулиці й території всіх шкіл прикрашають квітами, повітряними кульками й 
традиційними портретами вождя, а також турецькими прапорцями. Ось так і зустрів 
нашу українську групу коледж з поглибленим вивченням англійської мови, розташо-
ваний у місті Саліхли, що в провінції Маніса.

Одразу після приїзду нас усіх зібрали у великому залі коледжу й познайомили з 
усіма учасниками фестивалю та кураторами, які в подальшому супроводжували кож-
ну з груп. Крім дітей з України, у фестивалі брали участь танцювальні колективи з 
Грузії, Албанії, Туреччини. Ми всі з ними тісно потоваришували й надалі були як єдина 
сім’я. Потім приїхали родини, у яких мали жити наші діти, і забрали всіх по домівках. 
Незважаючи на мовний бар’єр, турецькі сім’ї так добре ставилися до наших дітей, що 
для них вони стали другою родиною.

Перший концерт пройшов на території коледжу, потім, у день свята, був кон-
церт в одній зі шкіл, а ввечері — великий гала-концерт у літньому театрі, де всім 
колективам вручили пам’ятні статуетки за участь у фестивалі та як символ дружби 
між країнами.

За день до від’їзду нашу групу запросили на екскурсію в Музей перших грошей 
під відкритим небом, і, що цікаво, екскурсоводами були турецькі діти. Потім ми відві-
дали одну з турецьких шкіл, де наші діти виступили з невеличким концертом і проде-
монстрували свої таланти. Учні школи й весь педагогічний колектив були в захваті від 
українських танців (один із них попросили навіть повторити ). Турецькі діти натомість 
порадували нас своїми танцями.

Останній день перебування в Туреччині видався дуже насиченим і цікавим. 
26 квітня ми покидали наш улюблений коледж, чудове місто Саліхли та нових ту-
рецьких друзів. Діти зі сльозами на очах прощалися зі своїми турецькими сім’ями. 
На пам’ять про фестиваль нам усім вручили подарунки й запросили приїхати до них 
наступного року.

Усі були зворушені таким теплим прийомом. Тому ми не стали прощатися з на-
шими турецькими друзями, а сказали їм: «До нових зустрічей!»

Танцювальний колектив «Перлина» дуже вдячний компанії Кернел та Благодій-
ному  фонду «Разом з Кернел» за фінансову підтримку. Нехай Ваші добрі справи по-
вертаються сторицею!»

З повагою, колектив ансамблю «Перлина» (Куликівський р-н, Чернігівська обл.)

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ЛЕЛЯКIВ!
«Аграрії підприємства «Дружба-Нова» 

(Кернел) окрім виробничої діяльності 
систематично допомагають нашій гро-

маді вирішувати важливі питання благоустрою 
та інфраструктури. Традиційною є допомога для 
бюджетних установ — дитячого садочка, школи, 
Будинку культури. Йдеться про виділення коштів 
на проведення поточних ремонтів та оздоровлен-
ня дітей. Важливим є внесок кернелівців у процес 
розчистки доріг від снігу в зимовий період та за-
безпечення транспортними послугами жителів 
села, учнів, учасників художньої самодіяльності. 
А нещодавно ми отримали чергові корисні по-
дарунки від Компанії — бензопилу та бензокосу, 
що вже стали незамінними помічниками у благо-
устрої. Йдеться про обкошування узбіч, терито-
рій бюджетних установ тощо. Раніше в нашому 
господарстві такого обладнання не було. Тож при 
потребі ми використовували власний інструмент, 
позичали його у місцевих мешканців. Тож Компа-

нія не помилилася, виділивши кошти для придбан-
ня саме цього реманенту. Хочу подякувати Кернел 
від себе особисто та від кожного члена громади».

З повагою, Наталія Бачиш, староста с. Леляки 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО ПАМ’ЯТАЮТЬ!

«Розпочну зі слів подяки на адресу компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». Адже саме кер-
нелівці допомогли нашій громаді упорядкувати територію меморіалу загиблим воїнам-одно-
сельчанам та солдатам, які захищали село. За історичними даними, під час визволення с. 

Біжівка загинуло 197 бійців.
Справа в тому, що торік металевий паркан, 

яким був огороджений пам’ятник, зазнав ванда-
лізму. Крадії повністю зняли огорожу. За кошти 
бюджету ми не могли реалізувати проект з від-
новлення меморіалу, тому вирішили звернутися 
до нової компанії-орендаря — Кернел. Кернелівці 
одразу підтримали нас у такій ініціативі, виділив-
ши на проект понад 21 тис. грн. За ці кошти було 
придбано 108 м залізобетонного паркану. Вста-
новлювали об’єкт власними силами. І урочистос-
ті до Дня Перемоги проходили вже біля облаго-
родженого пам’ятника. Дякуємо Кернел за те, що 
пам’ятають!»

З повагою, Іван Лещенко, 

голова Біжівської сільради (Буринський р-н, Сумська обл.)

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

направили кошти для встановлення огорожі направили кошти для встановлення огорожі 

навколо меморіалу Слави в с. Біжівка навколо меморіалу Слави в с. Біжівка 

(Буринський р-н, Сумська обл.)(Буринський р-н, Сумська обл.)

Громада с. Леляки Громада с. Леляки 

(Варвинський р-н, (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.) Чернігівська обл.) 

вдячна Кернел вдячна Кернел 

за корисні за корисні 

подарунки —подарунки —

бензокосу та бензокосу та 

бензопилубензопилу
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ЯГIДНИЙ СЕЗОН: ЗАРЯДЖАЄМОСЬ ВIТАМIНАМИ
Пропонуємо дбайливим господиням якомога більше дізнатися про користь та цілющі 

властивості ягід, щоб вирішити, якого варення варто заготувати більше.

Щоб узяти від ягідного сезону 
максимум користі, слід ознайомити-
ся з цілющими властивостями кож-
ної ягоди окремо. Ми склали для Вас 
умовний календар-розповідь про ко-
ристь найулюбленіших літніх ягід за 
часом їхнього дозрівання.

Після затяжної зими Ви потер-
паєте від авітамінозу й сонливості? 
Полуниця — перша з сезонних ягід —
допоможе Вам надовго забути про ці 
проблеми. Регулярно вживаючи цю 
ягоду, Ви поповните свій організм 
вітаміном С, калієм, клітковиною, 
саліциловою та фолієвою кислотою, 
що допоможе у профілактиці серце-
во-судинних і шкірних захворювань. 
Багата на полісахариди та органічні 
кислоти, полуниця повертає в тонус 
мікрофлору кишечника, бере участь 
у зв’язуванні та виведенні з організму 
токсинів, важких металів, нормалізує 
процеси обміну речовин. А завдя-
ки потогінним і жарознижувальним 
властивостям, які забезпечує висо-
кий вміст саліцилової кислоти, полу-
ниця є дієвим засобом для боротьби 
з застудними й вірусними захворю-
ваннями.

А ще червонобока ягода спри-
яє схудненню, розщепленню жирів, 
нормалізує рівень цукру в крові. Як 
підсолодити життя, коли обмежуєш 
вживання всіляких ласощів? Їсти по-
луницю! Ароматичні речовини, що 
містяться в ягоді, стимулюють ви-
вільнення серотоніну, що покращить 
вам настрій на весь день. До речі, 
антиоксидантні властивості полуниці, 
що стимулюють розумову діяльність, 
допоможуть Вам запам’ятати чимало 
корисної інформації.

У червнево-липневий період 
джерелом вітамінів С, Е, К, В5, В6, ка-
ротинів, жирних кислот, зокрема фо-
лієвої, є суниця. Завдяки високому 
вмісту заліза, калію, фосфору вона 
стимулює процес кровотворення. Ця 
запашна ягода крихітна, проте може 
похвалитися тим, що нормалізує ар-
теріальний тиск, покращує роботу 
щитовидної залози, лікує анемію, 
атеросклероз, оберігає клітини печін-
ки від запалень та старіння.

Незамінною є суниця в лікуванні 
таких шкірних захворювань, як дер-
матити, вітиліго та екзема. Ця соняч-
на ягода здатна відновити діяльність 
дихальної системи після тривалих 
запальних процесів. А завдяки анти-
оксидантам не лише допомагає впо-
ратися зі стресовими станами, а й 
перешкоджає розвитку ракових пух-
лин. У сезон дозрівання суниць лікарі 
рекомендують споживати 1 склянку 
ягід на добу.

Рясне дозрівання малини припа-
дає на середину липня, хоча за спри-
ятливих погодних умов поласувати 
ягодою вдасться ще й у червні. Це 
істинно лікарська рослина, адже вона 
є природним замінником аспірину 
завдяки високому вмісту саліцилової 
кислоти. Також знижує температуру, 
зменшує біль та набряки без шкоди 
для організму. Лікарі радять вживати 
цю ягоду під час запальних процесів, 
які спричиняють почервоніння та су-
хість шкіри, біль у суглобах, подагру 
та варикозні захворювання. А ще діє-
тологи зауважують, що малина — по-
тужний натуральний геропротектор-
ний засіб, тобто сповільнює процес 
старіння.

Високий вміст вітаміну С, фрук-
този та кислот у ягоді стимулює про-
цес травлення. Крім того, у малині є 
ефірні олії, що покращують апетит і 
слиновиділення. Тож за поліпшенням 
обміну речовин, виведенням з орга-
нізму солей важких металів, токсинів 
та шкідливого холестерину звертай-
теся до малини. Особливо цінною є 
її родичка — лісова малина, яка уві-
брала усі згадані поживні речовини 
у вищій концентрації, але має значно 
виразніші смакові якості. Добова нор-
ма малини для дорослої людини — 
1-2 склянки ягід.

Не лише красива та смачна, а й 
дуже корисна — чорниця, поласува-
ти якою зможемо вже у липні-серпні. 
В її складі безліч цінних та унікальних 
мінералів, вітамінів групи В, С, РР, 
пантотенових та інших кислот. Ця 
чорна лісова королева надзвичайно 
корисна: зміцнює сітківку ока, підви-
щує гостроту зору, покращує пам’ять. 

Завдяки вмісту рослинного інсуліну 
ягоди корисні для діабетиків. Чорни-
цею також лікують гострі захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту. Вона 
має дивовижний вплив на клітини 
печінки, покращує обмінні процеси в 
організмі.

Ще одна властивість чорниці —
повертати організму тонус у період 
авітамінозу та занепаду сил. А завдя-
ки тому, що чорниця містить пектини, 
вона допомагає виводити токсини, 
шлаки й солі важких металів. Чорна 
ягода — один з важливих продуктів, 
які запускають процес омолоджен-
ня, очищаючи кров, зміцнюючи стін-
ки судин і покращуючи кровообіг. Не 
згайте можливості попоїсти чорниці 
влітку — неодмінно помітите: взимку 
організм буде вам вдячний!

І, нарешті, вишня — ягода з ви-
соким вмістом вітаміну А, С, Е, Н, РР, 
групи В, мінералів, пектинів, азотис-
тих та дубильних речовин. Кумарин, 
що містяться у вишні, знижує згор-
тання крові, тому ягоди ефективні у 
лікуванні й профілактиці тромбозів, 
інсультів та інфарктів. Якщо регуляр-
но споживати ягоди або натуральний 
вишневий сік, серцеві напади турбу-
ватимуть значно рідше, а тиск повер-
неться до нормальних показників.

Особливо пощастило жінкам, які 
виношують дітей улітку — в сезон, 
коли достигає вишня: фолієва кис-
лота, на яку багаті ягоди, просто не-
замінна для повноцінного розвитку 
малюка. Вітаміни й мінерали беруть 
участь у процесі кровотворення, а 
завдяки позитивному впливу на ді-
яльність центральної нервової систе-
ми та головного мозку — підвищують 
розумову активність. Не дарма вчені 
занесли вишню до списку продуктів, 
що продовжують життя.

Зрештою, скільки ягід влітку не 
їж — все одно на рік не наїсися. Зви-
чайно, можна заморозити всього по 
жменьці. У неягідний період всього 
півсклянки замороженого міксу під-
тримають ваш організм у тонусі і вря-
тують від зимової депресії. Але ніщо 
не замінить майстерно зварених ягід 
за смаком, а іноді й за користю.

Щоб зберегти запашне й солодке літечко надовго, 

пропонуємо декілька рецептів ягідного варення. 

Ласувати  ним — суцільне задоволення, а іноді й 

смачний порятунок від хвороб.

ЦIЛЮЩI ВЛАСТИВОСТI ЛIТНIХ ПЛОДIВЦIЛЮЩI ВЛАСТИВОСТI ЛIТНIХ ПЛОДIВ

Чорничне варення «П’ятихвилинка»
 Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1-1,5 кг цукру, 250 мл води.
 Приготування. У великій ємності доведіть воду до кипін-

ня. Висипте у воду цукор і доведіть до повного розчинення. 
Чорницю переберіть, промийте і, коли цукор розчиниться, 
висипте у сироп. Вимкніть вогонь і залиште ягоди настою-
ватися впродовж 4 годин.
Увімкніть вогонь, доведіть до кипіння і варіть близько 3 хви-
лин. Потім вимкніть і дайте охолонути. Повторюйте проце-
дуру варіння ще кілька разів, поки не отримаєте варення 
бажаної консистенції.
Готове варення розлийте у стерилізовані банки, закрутіть, 
поставте догори дном до повного охолодження. Зберігайте 
у прохолодному місці

Варення з чорниці без термообробки

 Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1,5 кг цукру.
 Приготування. Чорницю переберіть від сміття і ретель-

но промийте. У ємності змішайте блендером чорницю та 
цукор. Можна також використовувати м’ясорубку.
Розкладіть варення в стерилізовані банки і зберігайте у 
холодильнику. Перевага сирого «варення» — у мінімальній 
термічній обробці та збереженні максимальної кількості 
поживних речовин. Втім, і з’їсти таке варення доведеться 
першим.

Ароматне малинове варення

 Інгредієнти: 750 г малини, 250 г цукру, 150 мл води.
 Приготування. Переберіть ягоди, викладіть у ємність, 

налийте води й доведіть до кипіння на найповільнішому вог-
ні. Проваріть 3-4 хвилини і знімайте з плити, щоб протерти 
через сито в гарячому вигляді. Додайте в малинове пюре 
цукор, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть! Одразу пере-
лийте варення до стерилізованих банок і закатуйте.

Суничне варення «Протизастудне»

 Інгредієнти: 2 кг цукру, 1 кг суниці.
 Приготування. Підготовлені ягоди перетріть з цукром, 

поставте на плиту й нагрійте на повільному вогні до повного 
розчинення цукру. Не доводьте до кипіння. Тепер розлий-
те варення по банках і закатайте. Зберігатися таке варення 
може довго, але краще поставити його в холодильник.

Суничне варення тривалого 
приготування

 Інгредієнти: 1,4-1,5 кг цукру, 1 кг суниці, дрібка лимон-
ної кислоти.

 Приготування. Суницю переберіть, прибравши всі ве-
ликі ягоди. Укладіть шарами в таз, щедро посипаючи кожен 
шар цукром. Залиште на 5-6 годин за кімнатної температури 
до виділення соку. Проваріть на повільному вогні, обережно 
помішуючи, до повного розчинення цукру. Після збільшен-
ня вогню доведіть до кипіння. Як закипить, варіть упродовж 
15-20 хвилин. Якщо все-таки вирішили готувати варення з 
великих ягід, то після варіння їм дають охолонути протягом 
півгодини, а потім знову доводять до кипіння. Процес повто-
рюють декілька разів. Постійно знімайте пінку, а наприкінці 
варіння додайте 1-2 г лимонної кислоти на кожен 1 кг цукру.

ГОТУЄМО СМАЧНЕ ВАРЕННЯ
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ПОБУДУЙ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ!

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

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

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

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

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

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтавська, Хмельницька, Харківська, 
Черкаська, Одеська обл.

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Чорноморськ, Одеська обл.  

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Полтава

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Миколаїв

БУХГАЛТЕР
м. Київ

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
смт Варва, Чернігівська обл.

Кернел – це більше ніж роботодавець. Насамперед це Компанія, яка надихає, 
дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотип-
них дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Кернел 
- це флагман інновацій, драйвер глобальних змін у житті кожного з нас та всієї України. 
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м. Одеса

1В
А

КАНТН
Е

М
І С Ц

Е

1В
А

КАНТН
Е

М
І С Ц

Е

  СКАНВОРД

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Дружба-Нова» 

(Кернел) вітає своїх колег — іменинників 

червня, жителів Варвинського району 

Чернігівщини:

• 4 червня — ЄВГЕНІЯ НОВІКОВА, 

диспетчера;

• 4 червня — ОЛЕКСАНДРА ШУЛЬЖЕНКА, 

провідного інженера;

• 27 червня — ВАЛЕНТИНУ ФІЛОНЕНКО, 

фахівця із земельних та соціальних 

питань;

• 29 червня — ВАЛЕНТИНУ БАБЕНКО, 

менеджера села.

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!

18 травня день народження завітав на поріг 

КАТЕРИНИ МИХАЙЛІВНИ РУБАНИК із с. Великі 

Будки (Недригайлівський р-н, Сумська обл.).

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!

З повагою, сім’я Замараєвих

29 травня день народження святкуватиме 

ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КАЛИВОД 

із с. Володимирівка Роменського району 

Сумської області.

Хай у день народження тобі
Шелестять дерева щось прекрасне,

Хай зійде й не гасне у судьбі
Сонце щастя — тепле, добре, ясне.

Будь здоровий, бідам не корись,
З радістю в душі нехай живеться.

Щиро своїй долі усміхнись,
І вона у відповідь всміхнеться!

З любов’ю, дружина Ольга Миколаївна

9 травня 90-річний ювілей відзначила 
СОФІЯ ІЛЬКІВНА ШУДРА з с. Сокиринці, 

що у Срібнянському районі 
Чернігівської обл.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,

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

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

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

Й душа немов би молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

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

По ліву і по праву руку.

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

26 травня день народження відзначить 
ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ ГЛУЩЕНКО 
з с. Басівка Роменського району 

Сумської області.

Сьогодні день народження у Вас.
Хай щастя, наче сонце, заіскриться,
Все сказане хай буде в добрий час,

Хай радість Вам небачена насниться!
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвисто Вас чарує.

Ви з гарною душею чоловік,
За це життя Вас щедро обдарує!

З повагою, колектив Східного регіону 
«Дружба-Нова»
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