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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ Є КО-

МАНДА. Кожен кернелівець —
це висококласний 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.

БЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
До Вашої уваги — розповідь про 
ПРОЕКТИ З РЕМОНТУ ДОРІГ у 

селах Білоусівка (Драбівсь-
кий р-н, Черкась-

ка обл.), Фарбоване та 
Черняхівка (Яготинсь-

кий р-н, Київська обл.). На 
їхню реалізацію підприємство 

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

Кернел» спрямували 

ФОТОФАКТФОТОФАКТ
ЗА ФІНАНСОВОЇ УЧАСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ З 
КЕРНЕЛ» у с. Подільське (Черкась-

ка обл.) реалізовано проект зі 
створення скверу. А в селах 

Бієвецької сільради (Полтавсь-
ка обл.) за кошти підприємства 

«Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ 
встановлено нові дорожні знаки.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 16 (38)
1 червня 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 Пол-
тавщини, Харківщини, Черкащини та Київ-
щини. Наша редакція вкотре бажає донести 
до кожного: компанія Кернел — не лише 
орендар землі, а передусім надійний парт-
нер 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 ветера-
нів, учасників бойових дій і солдатських 
вдів. Представники агропідприємств Ком-
панії та БФ «Разом з Кернел» завітали в 
кожну домівку визволителів зі щирими сло-
вами привітань. Враженнями та подроби-
цями свята на шпальтах газети поділилися 
очільники сіл.

Весняний період став плідним на со-
ціальні проекти, що фінасувалися Кернел. 
Йдеться про  масштабні ремонти доріг у 
селах Білоусівка (Драбівський р-н, Чер-
каська обл.), Фарбоване та Черняхівка 
(Яготинський р-н, Київська обл.). На їхню 
реалізацію підприємство «Придніпров-
ський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» спрямували 800 тис. грн. Крім того, за 
фінансової підтримки підприємства «Мрія» 
(Кернел) та Благодійного фонду, які виді-
лили кошти в розмірі 50 тис. грн, реалізо-
вано проект із покращення водопостачан-
ня в с. Бессарабівка, що в Кегичівському 
районі Харківщини.

Продовжили кернелівці підтримувати 
й культурну сферу. Зокрема, для Будин-
ку культури с. Смирнівка (Лозівський р-н, 
Харківська обл.) придбано сучасне музичне 
обладнання. Також за фінансування підпри-
ємства «Придніпровський край» (Кернел) 
і БФ «Разом з Кернел» реалізовано проект 
зі створення ботанічного скверу з деко-
ративними насадженнями в с. Подільське 
(Золотоніський р-н, Черкаська обл.). А під-
приємство «Вишневе-Агро» (Кернел) під-
тримало ініціативу громади та допомогло 
у встановленні дорожніх знаків на в’їздах 
у села Горобії, Єнківці та Біївці (Лубенсь-
кий р-н, Полтавська обл.). Світлини з цих 
проектів Ви знайдете в номері.

Мешканці сіл Чевельча та Лазірки 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.), а також 
с. Супоївка (Яготинський р-н, Київська обл.) 
цікаво та весело відзначили дні народжен-
ня сіл. Заходи, звісно, пройшли не без під-
тримки кернелівців. Саме підприємства 
«Вишневе-Агро» (Кернел), «Придніпров-
ський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» стали спонсорами урочистостей.

Хотілося б акцентувати увагу й на не 
менш важливому проекті для жителів с. Ле-
бедівка (Сахновщинський р-н, Харківсь-
ка обл.). Йдеться про зариблення місцевого 
ставка. За кошти від Кернел було закуплено 
понад 400 кг малька коропа, амура й тов-
столобика. Сподіваємося, що невдовзі ця 
водойма стане місцем родинного відпочин-
ку для місцевих мешканців, там можна буде 
не лише приємно провести час, а й пориба-
лити в затишній атмосфері.

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.

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 12 636 281,42 113,2 100,0 –1 201 297,0

зокрема

Київська обл. 440 407,6 97,1 3,9 850 558,2 107,2 6,7 –410 150,6

Полтавська обл. 474 221,5 91,1 4,1 308 711,4 133,6 2,4 165 510,1

Харкiвська обл. 275 153,9 94,4 2,4 374 843,9 100,8 3,0 –99 690,0

Черкаська обл. 167 081,5 118,2 1,5 110 927,2 111,4 0,9 56 154,3

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 та БФ 

«Разом з Кернел» вітають тих, хто був очевидцями та 

учасниками тієї страшної війни. Традиційно привітання 

від кернелівців приймали жителі підопічних сіл 

Полтавщини, Харківщини, Черкащини та Київщини.

стор.
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  АГРАРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОЧНI ПРОДУКТИ 
ЗА РIК ДОДАЛИ В ЦIНI 33%
За рік «молочний кошик» в Україні подорожчав у 

середньому на 12%. Про це повідомив президент 

Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій 

Дорошенко. Він зазначив, що всі молочні вироби за рік 

подорожчали від 0,2% до 33%, а саме:

 молоко — на 33%, або на 5,5 грн/л, у середньому до 22 грн/л;
 вершкове масло — на 29%, або на 8,3 грн, до 36,5 грн за 

200 г;
 сметана — на 19%, або на 8,4 грн/кг, до 52,4 грн/кг;
 кисломолочний сир — на 0,2%, або на 0,2 грн/кг, до 91,1 грн/кг.

«У наш молочний кошик увійшли по кілограму сметани і 
кисломолочного сиру, 200 г вершкового масла й літр молока. 
Вартість кошика на кінець квітня склала 202 грн, тоді як рік тому 
все це можна було купити за 179,6 грн. Тобто молочний кошик 
за рік подорожчав на 22,4 грн», — сказано в повідомленні.

ВЕРШКОВЕ МАCЛО УКРАЇНА 
ПРОДАЄ ЗДЕБIЛЬШОГО 
В ТУРЕЧЧИНУ
За перші місяці року Україна експортувала 9 тис. тонн 

вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., 

передає УНН із посиланням на дані ДФС.

Основним імпортером українського вершкового масла 
була Туреччина. Наша країна поставила до Туреччини даного 
продукту на 9,8 млн дол. Друге місце у списку країн — найбіль-
ших імпортерів українського масла посідає Марокко. Сюди 
було імпортовано на 8,8 млн дол. продукту. Південна Африка 
посідає третє місце у списку країн — імпортерів українського 
вершкового масла з показником 3,1 млн дол.

Нагадаємо, раніше експертиза вершкового масла в Украї-
ні показала, що близько 70% цього продукту на полицях вітчиз-
няних магазинів — фальсифікат.

  АКТУАЛЬНО

ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ПОВЕРНУТИ СУБСИДIЇ ДО БЮДЖЕТУ: 

ТАК ЗАОЩАДЯТЬ ДО 10 МЛРД ГРН
В Україні почали повертати до бюджету невикористані субсидії. Після нововведень зекономлені комунальні 

знижки списують з рахунків українців після закінчення сезону. Крім того, в урядовій постанові вказані 

випадки, за яких повернути доведеться навіть витрачену субсидію. Так, сім’ям, які приховали свої реальні 

доходи, доведеться компенсувати незаконно отриману допомогу.

Неощадливі субсидіанти

Українці з субсидією платять за ко-
муналку фіксовану суму — відсоток від 
свого доходу. Якщо заощаджувати, то 
під час опалювального сезону невико-
ристану субсидію можуть перенести на 
наступний місяць, а за підсумками се-
зону — списати. Така система не стиму-
лює українців зі «знижками» економити, 
радше навпаки.

Причому за субсидії сплачують усі —
це гроші платників податків. І витрача-
ють на «комунальні знижки» величезні 
суми. Щороку бюджет розростається, 
цьогоріч вартість субсидій перетнула 
позначку 70 млрд грн. У чинній програмі 
субсидій є дві пов’язані між собою про-
блеми — знижки не стимулюють еконо-
мити, а нормативи, на які вони призна-
чаються, залишаються завищеними.

Кому доведеться 
повернути субсидії

У 2017-му з рахунків українців спи-
сали понад 8,2 млрд грн невикориста-
них субсидій. Точної цифри за підсум-
ками цього року поки що немає, проте 
сума може сягнути 10 млрд грн. Якби в 

Україні працювала монетизація, ці гро-
ші могли б роздати. Згідно з чинною 
постановою, вони повернуться до дер-
жавного бюджету.

«Після закінчення опалювального 
сезону невикористану суму житлової 
субсидії керівник, об’єднання, надавач 
комунальних послуг повертає до дер-
жавного бюджету в повному обсязі на 
підставі акта розрахунку», — йдеться в 

постанові Кабінету Міністрів.
Зі свого гаманця комунальні зниж-

ки мають повернути ті, хто обдурив 
органи соцзахисту. Згідно з чинною по-
становою, повертати гроші доведеться, 
якщо помилився в декларації про до-
ходи щонайменше на 170 грн, якщо со-
ціальний інспектор під час обстеження 
матеріально-побутових умов виявив 
порушення.

УКРАЇНЦI МОЖУТЬ ОБИРАТИ ТЕРАПЕВТIВ, 
ПЕДIАТРIВ I СIМЕЙНИХ ЛIКАРIВ

З квітня в Україні розпочалася  національна кампанія 

«Лікар для кожної сім’ї». Це означає, що українці 

можуть підписувати декларацію та обирати собі 

сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Ми вирішили 

детально ознайомити з алгоритмом вибору лікаря 

тих, хто ще не встиг цього зробити.

Навіщо підписувати декларацію

Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. За 
її допомогою громадяни повідомлятимуть, що обрали кон-
кретного лікаря й конкретний заклад. Інформація про вибір лі-
каря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я. 
З липня 2018 року Національна служба здоров’я України на-
правлятиме гроші з загальних податків у медичний заклад 
лікарю, якого обрала конкретна особа. Відтепер вибирати 
лікаря можна в будь-якому закладі первинної допомоги неза-
лежно від місця проживання або прописки. Кінцевого терміну 
підписання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть 
усі. Міністерство охорони здоров’я рекомендує не відкладати 
це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому до-
віряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію. 
Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, людина пові-
домляє державу, що оплата за її обслуговування має находи-
ти у цей медзаклад. Якщо громадянин захоче змінити лікаря, 
достатньо підписати декларацію з новим — стара автоматич-
но скасується в системі «Електронне здоров’я».

Алгоритм підписання декларації

1. Оберіть за Вашими особистими критеріями заклад чи 
медика. Ви можете скористатися порадами знайомих або 
відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там.
2. Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибра-
ному закладі. У цьому Вам допоможе наклейка «Тут мож-
на обрати свого лікаря». Заклад, у якому працює обраний 
Вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне 
здоров’я».

3. Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сі-
мейний лікар, з яким Ви хочете підписати декларацію. З собою 
потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний теле-
фон. Якщо підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лі-
карем для дитини, візьміть також свідоцтво про її народження.
4. Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстра-
тури, медсестра або лікар) введе Ваші дані в електронну сис-
тему. На мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код 
працівнику закладу.
5. З електронної системи роздруковується декларація з Ва-
шими даними. Уважно перевірте, чи вся інформація правиль-
на. Якщо потрібно, працівник закладу внесе зміни в системі 
та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри 
роздрукованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший 
лишається в закладі.
6. Працівник закладу підтверджує Вашу декларацію електро-
нним підписом і відправляє в електронну систему. Тепер Ви в 
електронній системі охорони здоров’я, НСЗУ гарантовано на-
править гроші у Ваш заклад і Вашому лікарю з липня.

УКРАЇНА З ПОЧАТКУ РОКУ 
ЕКСПОРТУВАЛА 
36 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового 

року (липень 2017 — червень 2018-го) станом на 

23 травня експортували 35,9 млн тонн зернових. 

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і 

продовольства.

Зокрема, на експорт відправлено 15,9 млн тонн пшениці, 
4,1 млн тонн ячменю, 35 тис. тонн жита, 15,6 млн тонн кукуру-
дзи. Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні 
ринки 393,5 тис. тонн борошна, з яких 392 тис. тонн становить 
пшеничне борошно і 1,5 тис. тонн — інші види цього продукту.

Аграрії України в 2016-2017 маркетинговому році експор-
тували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію 
незалежності держави. При цьому виручка від експорту зерно-
вих збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був за-
фіксований у 2015-2016 маркетинговому році на рівні 39,4 млн 
тонн.
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ   ФОТОФАКТ

НОВИЙ СКВЕР У ПОДIЛЬСЬКОМУ
Ще у грудні минулого року громада с. Подільське 

(Золотоніський р-н, Черкаська обл.) підтримала ідею 

депутатів сільської ради та сільського голови Артема 

Кухаренка щодо створення скверу з декоративними 

насадженнями.

А навесні взялися реалізовувати ідею. Звернулися до са-
дового центру «Оазис» для розробки спеціального про-
екту і до спонсорів — за підтримкою.

— Наразі ми втілили в життя свій черговий задум, — роз-
повідає Артем Кухаренко, очільник села. — Дуже вдячні тим, 
хто допоміг у його реалізації, а також тим, хто планує стати 
спонсором, адже частину коштів ще потрібно зібрати. Що сто-
сується  підприємства «Придніпровський край» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», то вони відгукнулися й надали 20 тисяч 
гривень.

Відтепер жителі Подільського можуть милуватися шедев-
рами природи. Адже на 1 га площі висадили близько 37 видів 
декоративних рослин і кущів. Серед них японська сакура, глід, 
магнолії, дикі яблуньки, тюльпанове дерево тощо. До речі, за-
саджували сквер спільними зусиллями. Кернелівці також із за-
доволенням долучилися до цього процесу.

ВАС ВIТАЮТЬ СЕЛА БIЄВЕЧЧИНИ!

Охайні знаки з назвами на в’їздах у села — це їхня візитна 
картка. Тому громада Бієвецької сільради, що в Лубенсь-
кому районі Полтавщини, з задоволенням  реалізувала 

можливість оновити свої таблички. Фінансову допомогу отрима-
ли від орендаря землі — підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Справа в тому, що села Горобії, Єнківці, 
Біївці донині жили фактично без «візиток», адже ті знаки, що ко-
лись встановлювала дорожня служба, давно знищені часом. Тож 
мешканці Бієвецької сільради вдячні кернелівцям за підтримку та 
бажання зробити їхні рідні села більш упізнаваними.

МУЗИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Здавна Харківщина славилася своїми людьми, залюбленими в пісню й музику, які шанують прадідівське слово 

та звичаї. Осередками збереження культурної спадщини завжди були сільські будинки культури та клуби. 

Такий заклад існує і в с. Смирнівка, що в Лозівському районі області.

Наразі при Будинку культури активно діють колективи ху-
дожньої самодіяльності. Традиційно проходить чимало 
заходів. Сільський голова Олександр Георгійович Хобта 

розповідає, що невід’ємною частиною життя громади є відзна-
чення державних та релігійних свят, проведення творчих звітів 
та концертів.

— Єдине, чого справді бракувало культурному осередку 
для ще більш якісного функціонування, — сучасна апаратура, —
уточнює наш співрозмовник. — У квітні завдяки фінансуванню 
підприємства «Краснопавлівський КХП» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел», котрі виділили майже 40 тис. грн, цю справу було вирі-
шено. За кошти аграріїв придбано повний комплекти обладнан-
ня — колонку, пульт, стойки для мікрофонів, підсилювачі звуку.

Варто зауважити, що Кернел по можливості надає під-
тримку іншим напрямкам соціальної сфери села. Торік Ком-
панія фінансувала встановлення вікон у тутешній амбулаторії, 
допомагала освіті. А цьогоріч уже спрямувала кошти на оздо-
ровлення учнів і стала одним зі спонсорів спільного проекту з 
придбання автобуса для пенсіонерів.

— Дякую кернелівцям за те, що турбуються про село та 
його мешканців, — підсумовує голова села. — Адже сьогодні 
для селян важливо мати не лише вправного господарника та 
орендаря земельних наділів, а й надійного партнера, який до-
помагав би в покращенні інфраструктури та благоустрою сіл. 
Кернел — саме такий орендар! Сподіваємося на не менш плід-
ну співпрацю в майбутньому.

ДНI СЕЛА РАЗОМ З КЕРНЕЛ
«Пахне рідне село: 
і цвітінням лугів, і 

роздоллям небес, і 
піснями гаїв, і полями, де 

сонячне світить чоло —
пахне цвітом село…»

За традицією раз на рік українські 
села відзначають свої дні народ-
ження. На весняно-літній період 

припадає найбільша кількість таких 
урочистостей. І хоча в цей час турбот у 
селян чимало, вони викроюють хвилин-
ку, щоб відвідати подібні заходи. Агро-
підприємства компанії Кернел спільно з 
Благодійним фондом «Разом з Кернел» 
фінансово допомагають сільським гро-
мадам в організації свят. Нещодавно 
жителі сіл Чевельча та Лазірки (Оржиць-
кий р-н, Полтавська обл.), а також с. Су-
поївка (Яготинський р-н, Київська обл.) 
цікаво та весело відзначили дні своїх сіл. 
Звісно ж, не без підтримки кернелівців. 
Підприємства «Вишневе-Агро» (Кер-
нел), «Придніпровський край» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» стали спонсо-
рами урочистостей. Загальний бюджет 
витрат склав понад 31 тис. грн. Деталя-
ми радо поділилися очільники сіл.

Олександр Ковальов, 
голова Лазірківської сільради

«За традицією 22 травня ми відзнача-
ємо День села. Не став винятком і цей 
рік. Як, власне, й те, що до організації 
свята фінансово долучилися підприєм-
ство «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел». За кошти від аграріїв 
ми придбали короваї, а також подарун-
ки для селян згідно з номінаціями — 
найстарший та наймолодший мешкан-
ці, подружні пари, які відзначили ювілеї 
весілля тощо. Крім того, на святі діяли 
дитячі атракціони, розігрувалася без-
програшна лотерея з корисними при-
зами — мішками збіжжя, будівельними 
матеріалами. На День села завітали 
наші добрі друзі з м. Велика Круча, а 
саме учасники ансамблю «Приудайські 
козаки», які подарували гарний настрій 
своїми виступами. Вважаю, що свято 
вдалося та залишило заряд позитивних 
емоцій на цілий рік».

Ігор Півак, 
голова Супоївської сільради

«Зазвичай ми відзначали День села на 
зимового Миколи, 19 грудня. Цьогоріч 

вирішили змінити традицію та спро-
бували провести дійство на літнього 
Миколи, 22 травня. І громаді настільки 
сподобалося, що тепер щороку буде 
тільки так. До організації урочистостей 
долучилися всі підприємці та орендарі 
регіону. Вагомим став внесок підпри-
ємства «Придніпровський край» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел». Саме ці 
аграрії оплатили попкорн для діток, 

живу музику, придбання коровая та 
продуктів харчування для організації 
смачного частування учасників свята. 
Крім того, у рамках заходу відбувся кон-
церт, діяли атракціони, нагороджували 
почесних жителів села. Переконаний, 
що цей день запам’ятається місцевим 
мешканцям надовго. Дякую нашим по-
мічникам за підтримку, усім нам бажаю 
процвітання та добробуту!»

ПIДПРИЄМСТВА «ВИШНЕВЕ-АГРО» (КЕРНЕЛ), 
«ПРИДНIПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» СТАЛИ СПОНСОРАМИ 
УРОЧИСТОСТЕЙ. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ВИТРАТ СКЛАВ ПОНАД 
31 ТИС. ГРН. ДЕТАЛЯМИ РАДО ПОДIЛИЛИСЯ ОЧIЛЬНИКИ СIЛ.

  ІНІЦІАТИВА

За фінансової участі підприємства «Придніпровський За фінансової участі підприємства «Придніпровський 

край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у с. Подільське край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у с. Подільське 

(Золотоніський р-н, Черкаська обл.) реалізовано проект зі (Золотоніський р-н, Черкаська обл.) реалізовано проект зі 

створення скверустворення скверу

Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) Підприємство «Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» придбали для Будинку культури та БФ «Разом з Кернел» придбали для Будинку культури 

с. Смирнівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) комплект с. Смирнівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) комплект 

музичної апаратуримузичної апаратури

Мешканці сіл Чевельча, Лазірки (Оржицький р-н, Полтавська обл.), Мешканці сіл Чевельча, Лазірки (Оржицький р-н, Полтавська обл.), 

Супоївка (Яготинський р-н, Київська обл.) дякують компанії Кернел та Супоївка (Яготинський р-н, Київська обл.) дякують компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» за весело проведені дні селаБФ «Разом з Кернел» за весело проведені дні села

У селах Бієвецької У селах Бієвецької 

сільради (Лубенський р-н, сільради (Лубенський р-н, 

Полтавська обл.) за кошти Полтавська обл.) за кошти 

підприємства «Вишневе-підприємства «Вишневе-

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

з Кернел» встановлено нові з Кернел» встановлено нові 

дорожні знакидорожні знаки
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  БЛАГОУСТРІЙ

ДОВIДКА робондів, розмістивши на Ірландській фондо-
вій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Торговельнi марки Компа-
нії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домаш-
ня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає у понад 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 актив-
но розвиває аграрний напрямок дiяльностi 
— сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел 
постачає на міжнародні ринки приблизно 5 
млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію 
у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на 560 тис. га 
землі. Одночасно з виробничою дiяльнiстю 
проводиться 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 добробуту 
населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiати-
ви Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеукраїн-
ський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У 
Полтавській області Компанія обробляє землі 
в Оржицькому, Лубенському, Пирятинському, 
Гребінківському, Глобинському, Кременчуць-
кому районах та представлена підприємства-
ми «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел). У Новосанжарському, Кобеляцькому, 
Кременчуцькому, Козельщинському районах 
Полтавщини працює підприємство «Аршиця» 
(Кернел). У Решетилівському та Семенівсько-
му — «Говтва» (Кернел). У Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському — «Україна» (Кернел). 

КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Укра-
їні виробник та експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сільськогос-
подарської продукції з регіону Чорномор-
ського басейну на світові ринки. Кернел 
щороку підтверджує беззаперечне лідер-
ство в усіх напрямках діяльності у регіо-
нах присутності та глобальних рейтингах. 
Протягом 10 років акції Компанії торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011-му 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-
знано найбільш прозорою Компанією га-
лузі АПК відповідно до Індексу прозорості 
найбільших компаній в Україні.  У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на ринку єв-

У Драбівському та Золотоніському районах 
Черкащини, а також у Яготинському районі 
Київської області інтереси Кернел пред-
ставляє підприємство «Придніпровський 
край». У Чигиринському районі Черкащини 
та Світловодському районі Кіровоградщини 
працює підприємство «Кам’янка» (Кернел). 
Що стосується Харківської області, то тут 
компанію Кернел представляють: підпри-
ємство «Мрія» (Кернел), що працює в Ло-
зівському, Сахновщинському, Кегичівсько-
му, Нововодолазькому, Красноградському 
та Валківському районах, «Краснопавлів-
ський КХП» (Кернел), що орендує землі в 
Лозівському, Первомайському, Сахнов-
щинському та Балаклійському районах, 
а також підприємство «Україна» (Кернел), 
що обробляє паї в Шевченківському районі 
області. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благодій-
ного фонду.

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Фактично жоден випуск нашої 

газети не обходиться без 

інформації про те, як громади 

сіл Полтавщини, Харківщини, 

Чекащини та Кіровоградщини 

спільно з агропідприємствами 

компанії Кернел і БФ «Разом з 

Кернел» реалізовують соціальні 

проекти, спрямовані на 

поліпшення інфраструктури 

та благоустрою. 

Сьогодні до Вашої уваги — чергова порція добрих 
справ. Йдеться про проекти з ремонту доріг у се-
лах Білоусівка (Драбівський р-н, Черкаська обл.), 

Фарбоване та Черняхівка (Яготинський р-н, Київська 
обл.). На їхню реалізацію підприємство «Придніпровсь-
кий край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували 
800 тис. грн. Крім того, за фінансової підтримки підпри-
ємства «Мрія» (Кернел) та Благодійного фонду — завдяки 
коштам у розмірі 50 тис. грн — реалізовано проект із по-
кращення водопостачання в с. Бессарабівка, що в Кеги-
чівському районі Харківщини.

ПОДРОБИЦЯМИ ПОДІЛИЛИСЯ 
ОЧІЛЬНИКИ СІЛ

Олена Житник, 
голова с. Фарбоване

«Нещодавно по центральній вулиці с. Фарбо-
ване, яка має назву Піонерська, проведено 
ямковий ремонт дорожнього покриття. Цю 
справу профінансував новий орендар зем-
лі — підприємство «Придніпровський край» 
(Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел». 
Справа в тому, що коштом сільського бюдже-
ту оплатити проект  ми не мали права, бо дана 
транспортна артерія має статус державної. 
Насправді тут давно не проводили відповідні 
роботи, тож покриття подекуди повибивалося 
й навіть стало небезпечним для пересування. 
Тому підтримка від Кернел у розмірі 300 тис. 
грн стала справді доречною. Додам, що це 
не перший наш досвід співпраці з аграріями. 
Торік за кошти Компанії завершено ремонт 
сільської церкви, допомагали орендарі й у 
проведенні свята 8 Березня, дарували соло-
дощі діткам до Нового року, а до Дня Перемо-
ги — продуктові набори ветеранам. Дякуємо 
Кернел за розуміння та підтримку».

Сергій Левченко, голова с. Білоусівка

«Розпочну з того, що з представниками під-
приємства «Придніпровський край» (Кернел), 
яке орендує землі сільради, та з БФ «Разом з 

Кернел» ми маємо налагоджену співпрацю, 
завжди знаходимо компроміс та порозумін-
ня. А це для сільської громади у стосунках з 
орендарем чи не найважливіше. Наразі агра-
рії допомогли нам у проведенні капітального 
ремонту проблемної частини дороги по вулиці 
Богдана Хмельницького. Новим асфальтовим 
покриттям залито ділянку протяжністю близь-
ко 120 м на суму 300 тис. грн. Найближчим ча-
сом продовжимо  відповідні роботи на цій ву-
лиці, проте вже коштом сільського бюджету. 
З місцевої скарбниці плануємо витратити на 
проект до 340 тисяч гривень. Вдячні аграріям, 
що не стоять осторонь проблем села, сприя-
ють їхньому вирішенню».

Катерина Чернякова, 
голова с. Черняхівка

«Відновлення шляхів сполучення — завжди 
проблема, особливо якщо йдеться про сіль-
ські дороги. Адже в більшості випадків вар-
тість таких ремонтних робіт обчислюється со-
тнями тисяч гривень. У сільських  скарбницях 
такі суми знайти непросто, та й згідно з зако-
нодавством ми не маємо компетенції ремон-
тувати окремі транспортні артерії. Наше село 
не є винятком із загальної ситуації зі станом 
дорожнього покриття. Звичайно, час від часу 

ми намагаємося ремонтувати шляхи, проте 
інколи отриманого результату вистачає не 
більш ніж на 2-3 роки. Так сталося і з ділян-
кою дороги по вулиці Миру в нашому селі. 
У 2015 році тут проводилися відповідні робо-
ти, але оскільки вони не були виконані якіс-
но, цьогоріч ми змушені були поновити їх. 
Кошти в розмірі 200 тисяч гривень на вико-
нання капітального ремонту на ділянці 100 м
виділило підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», за що 
ми щиро дякуємо Компанії».

Валентина Герасименко, 
голова с. Бессарабівка

«Донедавна громаду нашого села хвилювало 
питання відсутності якісного водопостачання. 
Справа в тому, що водонапірна башта та всі 
комунікації застаріли, стали фактично аварій-
ними, що при подачі води провокувало втрату 
в межах 40%. Тому було прийнято рішення ре-
алізувати масштабний проект з реорганізації 
системи водопостачання. Його фінансували 
з декількох джерел — районної та сільської 
скарбниць. Також кошти виділяли агровироб-
ники регіону, серед яких підприємство «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Фінансовий 
внесок кернелівців склав 50 тисяч гривень. 

Завдяки цьому близько ста домогосподарств, 
а також соціальні установи — школа, амбула-
торія отримали якісну воду. Хочу подякувати 
всім учасникам ініціативи за те, що турбуються 
про створення якісних умов життя для селян».

За кошти підприємства «Придніпровський За кошти підприємства «Придніпровський 

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

проведено капітальний ремонт частини проведено капітальний ремонт частини 

дорожнього покриття по вул. Богдана дорожнього покриття по вул. Богдана 

Хмельницького в с. Білоусівка (Драбівсь-Хмельницького в с. Білоусівка (Драбівсь-

кий р-н, Черкаська обл.). Сільський голова кий р-н, Черкаська обл.). Сільський голова 

Сергій Левченко та місцевий житель Микола Сергій Левченко та місцевий житель Микола 

Клок оцінюють якість нового асфальтуКлок оцінюють якість нового асфальту

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

взяли фінансову участь у процесі покращення водопостачання у взяли фінансову участь у процесі покращення водопостачання у 

с. Бессарабівка (Кегичівський р-н, Харківська обл.)с. Бессарабівка (Кегичівський р-н, Харківська обл.)
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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 кер-
нелівців приймали мешканці сіл Полтавщини, Харківщини, Черкащини та Кіровоградщини. Зокрема, інваліди Другої світо-

вої війни, солдатські вдови, а також особи, прирівняні до учасників бойових дій. Представники Компанії презентували кожному 
з них корисні подарунки. Також відповідно до звернень сільрад  виділялися фінанси для придбання вінків та організацію урочис-
тостей. Бюджет витрат на привітальний проект Кернел у регіоні склав понад 150 тис. грн.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЕКТ — У КОМЕНТАРЯХ

Представники підприємств «Мрія» (Кернел) та «Краснопавлівський КХП» (Кернел) вітають жителів Представники підприємств «Мрія» (Кернел) та «Краснопавлівський КХП» (Кернел) вітають жителів 

сіл Харківщини зі святом Перемогисіл Харківщини зі святом Перемоги

Віталій Кринук, голова Ради ветеранів 
Оржицького  району (Полтавська  обл.)

«День Перемоги, мабуть, єдине свято, у 
якому радість змішується з сумом та гір-
котою. І скільки б часу не минуло — 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 збере-
гли та відбудували Україну, виховували 
дітей, забезпечили наше з вами майбут-
нє. Цьогоріч представники підприємства 
«Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» привітали сімох осіб — жителів 
району, які мають статус ветеранів, учас-
ників бойових дій, солдатських вдів. Хочу 
зауважити, що саме для таких категорій 
мешканців у нашій організації створені 
волонтерські групи, які допомагають їм 
у повсякденних справах. Ми дуже вдячні 
всім тим, хто не забуває про визволите-
лів, зокрема й кернелівцям».

Микола Гриценко, староста с. Мехедівка 
(Драбівський  р-н, Черкаська обл.)

«Цьогоріч представники підприємства 
«Придніпровський край» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» завітали в домівки 
дванадцяти очевидців Другої світової — 
жителів нашого села. Від компанії Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел» їм вручили 
продуктові набори. Крім того, до Дня 
Перемоги ми проводили в селі тематич-
ні заходи — мітинг, покладання квітів до 
могили Невідомому солдату та меморі-
алу Слави. Також перед присутніми ви-
ступили учні школи».

Анатолій Бакай, 
голова Петрівської сільради 
(Красноградський р-н, Харківська обл.)

«Цьогоріч представники підприємства 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
(окрім того, що привітали ветеранів, 
вручивши їм теплі ковдри до 9 травня) 

фінансово допомогли нам у вирішен-
ні організаційних питань, пов’язаних зі 
святкуванням Дня Перемоги. Зокрема, 
виділили кошти на оплату солдатської 
каші, якою частували всіх бажаючих, та 
оплатили виступи ансамблів художньої 
самодіяльності. Хочу наголосити на тому, 
що кернелівці систематично надають нам 
допомогу, не відмовляють у фінансуванні 
важливих для громади проектів. Напри-
клад, зараз триває процес встановлення 
вікон у Петрівському НВК, і саме Компанія 
виділила на це кошти. Не менш важливим 
є надання техніки для вирішення питань 
благоустрою — вивезення сміття, підсип-
ки доріг. Дякуємо Кернел, що не оминули 
увагою й День Перемоги, разом з нами  
вшанували подвиг наших ветеранів».

Михайло Крамаренко, 
голова Топилівської сільради 
(Чигиринський р-н, Черкаська обл.)

«Напередодні свята Перемоги представ-
ники АФ «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» привітали двох учасників 
бойових дій, жителів с. Топилівка Олексу 
Рогатого та Михайла Корякіна. Саме вони 
воювали на фронтах Другої світової та зро-
били вагомий внесок у Перемогу. Також 
кернелівці були присутні на тематичних 
урочистостях, взяли участь у покладанні 
квітів до обеліска Слави. Користуючись 
нагодою, хочу подякувати представникам 
Компанії не лише за те, що не забувають 
про таке важливе для нас свято, а й за 
вклад у соціальну сферу села. Зокрема, за 
підтримку колективів місцевої художньої 
самодіяльності — придбання для артистів 
сценічного взуття, у якому вони виступали 
на концерті, приуроченому до 9 Травня».

Володимир Колесніченко, 
директор підприємства «Говтва» (Кернел) 
(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

«Для представників компанії Кернел 
дуже важливо бути активними учасни-
ками життя сільських громад, особли-
во коли йдеться про ті території, де ми 

проводимо виробничу діяльність. Для 
нас уже стало гарною традицією разом 
з жителями сіл відзначати День Пере-
моги. Вітати ветеранів, бути присутніми 
на урочистостях із вшанування подвигу 
наших дідів і прадідів. Цей рік не став 
винятком. І хоча, на жаль, ветеранів з 
кожним роком стає все менше, ми при-
ділили увагу кожному з них, побували на 
мітингах та покладанні квітів у низці сіл 
Решетилівського району — Михнівцях, 
Покровському, Калениках, Шкурупіївці. 
А ще потрапили на подвійне свято — на 
ювілей солдатської вдови з с. Каленики 
Марії Якимівни Василенко, який жінка 
відзначала 9 травня. Низький уклін на-
шим ветеранам! Дякуємо за Перемогу!»

Мешканців с. Бойківщина (Драбівський р-н, Мешканців с. Бойківщина (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) Ніну Дембелю та Івана Федоренка Черкаська обл.) Ніну Дембелю та Івана Федоренка 

вітають з Днем Перемоги представники вітають з Днем Перемоги представники 

підприємства «Придніпровський край» (Кернел) підприємства «Придніпровський край» (Кернел) 

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

Солдатська вдова Марія Василенко, жителька с. Каленики Солдатська вдова Марія Василенко, жителька с. Каленики 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.) приймає вітання з 9 травня (Решетилівський р-н, Полтавська обл.) приймає вітання з 9 травня 

та зі славним 95-річним ювілеєм від представників підприємства та зі славним 95-річним ювілеєм від представників підприємства 

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

У с. Ковалівка (Драбівський р-н, У с. Ковалівка (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.) також приймали Черкаська обл.) також приймали 

вітання з Днем Перемоги від вітання з Днем Перемоги від 

кернелівцівкернелівців

Анжела Яременко, фахівець із земельних та Анжела Яременко, фахівець із земельних та 

соціальних питань підприємства «Юнігрейн-Агро» соціальних питань підприємства «Юнігрейн-Агро» 

(Кернел), вручає подарунок Ганні Кравченко з (Кернел), вручає подарунок Ганні Кравченко з 

с. Максимівка (Кременчуцький  р-н,  Полтавська обл.)с. Максимівка (Кременчуцький  р-н,  Полтавська обл.)

Ольга Нипорка, менеджер підприємства Ольга Нипорка, менеджер підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел) у смт Драбів «Придніпровський край» (Кернел) у смт Драбів 

(Черкаська обл.), вручає подарунок ветерану (Черкаська обл.), вручає подарунок ветерану 

війни Миколі  Марченкувійни Миколі  Марченку
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Наталія Борисівна ЗінченкоНаталія Борисівна Зінченко  
 Посада:Посада:  завідувач зернового складу на підприємстві «Аршиця» завідувач зернового складу на підприємстві «Аршиця» 

(Кернел), Новосанжарський р-н, Полтавська обл.(Кернел), Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 11 років 11 років

«Я переконана, що в кожній справі, у якій би галузі людина не працюва-
ла, головне — відповідально ставитися до своїх обов’язків і любити те, 
чим займаєшся, отримувати від цього задоволення. У мене все саме 
так. Адже на нашому господарстві я працювала ще до того, як ми ста-
ли частиною компанії Кернел у 2007 році. Відтоді сталося чимало змін. 
Йдеться про модернізацію та комп’ютеризацію всіх процесів, адже 
сьогодні вся інформація про рух та облік зерна вноситься у спеціаль-

ні комп’ютерні програми. Раніше такої практики ми не мали. Серед моїх обов’язків — контроль прийому та 
перевалки зернової продукції, її відвантаження, очистки, відправки на елеватори та ХПП. За сезон через мій 
склад проходить понад 10 тисяч тонн зерна — це й ранні, і пізні зернові. Вважаю себе щасливою людиною, бо 
змогла знайти баланс між усіма сферами життя — якісно виконувати улюблену роботу, приділяти достатньо 
часу родині та хобі. Користуючись нагодою, хочу подякувати колективу за дружність та професіоналізм, ке-
рівництву — за розуміння, долі — за все, що маю у житті».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

  ДОБРА СПРАВА

Варто зауважити, що близько 
року тому Компанія фінан-
сово підтримала не менш 

важливий проект, спрямований на 
збереження фауни Слобожанщини. 
Тоді за кошти від кернелівців було 
закуплено фазанів, яких випустили 
у природне середовище — лісову 
зону Сахновщинського району об-
ласті.

— Приємно, що сучасні агро-
виробники, такі як Кернел, окрім 
виробничої діяльності перейма-
ються питаннями екології та покра-
щення природного середовища, —
коментує Віктор Легуша, голова ра-
йонної організації Українського то-
вариства мисливців та рибалок. —
На мою думку, це та практика, яку 
має взяти на озброєння кожне сіль-

госппідприємство. Що стосується 
стану водойми у Лебедівці, то він 
дійсно бажав кращого. Уся фауна, 
яка там мешкала, обмежувалася 
популяцією жаб. Для того щоб не 
допустити повного замулення та 
знищення ставка, керівництво під-
приємства «Мрія» (Кернел) про-
явило ініціативу реалізувати проект 
із зариблення водойми. Ми дуже 

У травні за ініціативи та фінансової підтримки підприємства «Мрія» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» реалізовано надважливий  проект 

із зариблення ставка в с. Лебедівка (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.). За кошти від Кернел було закуплено понад 400 кг 

малька коропа, амура й товстолобика. Також за участю місцевих 

мешканців організовано урочистий запуск риби у водойму.

вдячні кернелівцям за цю справді 
корисну справу.

У Кернел переконані, що вже 
зовсім скоро ставок у Лебедівці ста-
не місцем родинного відпочинку для 
місцевих мешканців, де можна буде 
не лише приємно провести час, а й 
порибалити в затишній атмосфері.

На фото: процес зариблення На фото: процес зариблення 

водойми в с. Лебедівка водойми в с. Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська (Сахновщинський р-н, Харківська 

обл.). Проект реалізовано за обл.). Проект реалізовано за 

фінансової та організаційної фінансової та організаційної 

підтримки підприємства «Мрія» підтримки підприємства «Мрія» 

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

ТОВ «Агрофірма «Аршиця» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)

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

 Наявність власного авто з можливістю використання зі 
службовою метою.

ОХОРОННИК (ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ)

(с. Маячка, с. Старі Санжари, 
Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

 Без вимог до досвіду роботи.

СТОВ «Говтва» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(Решетилівський, Семенівський р-ни Полтавської обл.)
 Наявність власного авто з можливістю використання зі 

службовою метою.

ТОВ «Агрофірма «Кам’янка» (Кернел)

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(м. Кременчук (Крюків); Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)
 Наявність власного авто з можливістю використання зі 

службовою метою.

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

СТОВ «Придніпровський край»

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА, КОМБАЙНЕР

(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни 
Полтавської обл.; смт Драбів, Драбівський р-н, Черкаська обл.; 

с. Фарбоване, Яготинський р-н, Київська обл.)
 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни 
Полтавської обл.; смт Драбів, Драбівський р-н, Черкаська обл.; 

с. Фарбоване, Яготинський р-н, Київська обл.)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) на вітчизняну та 

імпортну техніку.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (093) 371-62-10; 

           (067) 513-32-92

 «Мрія» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА, КОМБАЙНЕР

(м. Лозова, Харківська обл.)
 Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
 Досвід роботи.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(м. Лозова, Красноградський р-н.; с. Петрівка, Харківська обл.)
 Посвідчення водія категорії С, D, Е.
 Досвід роботи.

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

Олександр Олексійович КапляОлександр Олексійович Капля  
 Посада:Посада:  провідний інженер з ремонту на підприємстві провідний інженер з ремонту на підприємстві 

«Придніпровський край» (Кернел), Золотоніський р-н, Черкаська обл.«Придніпровський край» (Кернел), Золотоніський р-н, Черкаська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 4 роки 4 роки

«Свою роботу в Кернел я починав із сервісної служби компанії Кернел 
у 2013 році. Тоді працював сервісним інженером у Черкаській та Полтав-
ські областях. Згодом, після реорганізації структури, був призначений 
інженером з ремонту на підприємство «Пальміра» (Кернел) (наразі реор-
ганізоване в підприємство «Придніпровський край» (Кернел). — Ред.), а 
цьогоріч — провідним інженером з ремонту механізованого загону діль-
ниці с. Вознесенське. Мої завдання — це контроль за ремонтом с/г техні-
ки, автомобільного транспорту та всього, що з цим пов’язано. Наш парк 

технічних агрегатів — це близько 70 одиниць великогабаритної техніки, тож мені з колегами, іншими інженера-
ми з ремонту, є над чим працювати. За роки роботи в Кернел зрозумів, що це та Компанія, яка дає можливість 
розвитку, тут ти отримуєш корисний досвід і знання. Я, наприклад, був учасником програми «Кернел Шанс». 
Саме ця програма чимало дала для вдосконалення професійних навиків. Чому обрав сільське господарство? 
Все просто. Мій батько був інженером, тому мене ще змалку заворожували залізні гіганти. З кожним днем усе 
більше відчуваю, що інженерія — це моє, а також переконуюся в тому, що за кожним отриманим результатом 
стоїть команда однодумців та професіоналів».

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. 

ОЖИВИЛИ СIЛЬСЬКУ ВОДОЙМУОЖИВИЛИ СIЛЬСЬКУ ВОДОЙМУ
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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 З ПОСТАЧАННЯ
м. Полтава

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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Колектив підприємства «Вишневе-

Агро» (Кернел) вітає іменинників 

травня — червня, жителів сіл 

Оржицького району Полтавщини:

•14 травня — НАТАЛІЮ 

МИХАЙЛІВНУ КУЛИК 

із с. Несено-Іржавець;

•16 травня — АНАТОЛІЯ 

ІВАНОВИЧА ЛУЦЬКА з с. Вишневе;

•19 травня — МИКОЛУ 

ГРИГОРОВИЧА ГОВОРУХУ 
з с. Вишневе;

•20 травня — ГАЛИНУ ВІКЕНТІЇВНУ 

МЕДВЕДСЬКУ з с. Вишневе;

•5 червня — МАР’ЯНУ 

ГРИГОРІВНУ МАКАРОВЕЦЬ 
із с. Савинці;

•5 червня — ЛЮДМИЛУ ПЕТРІВНУ 

КРИВУ з с. Савинці;

•15 червня — АНАТОЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАЙЦЯ 
з с. Вишневе;

•18 червня — В’ЯЧЕСЛАВА 

ВАСИЛЬОВИЧА ГЕЙКА 
з с. Денисівка;

•20 червня — ОЛЕКСАНДРУ 

ГРИГОРІВНУ КІМЛАЧ 
із с. Денисівка;

•24 червня — ОЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬОВИЧА БОГАТИРЯ 
з с. Савинці;

•27 червня — ГРИГОРІЯ 

РУДОЛЬФОВИЧА БАБАКА 
з с. Савинці.

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємства «Мрія» 

(Кернел) вітає іменинників 

червня — жителів сіл Харківщини:

•3 червня — ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ 

МИХАЙЛЮК із с. Коханівка, 
Кегичівський р-н;

•9 червня — ВОЛОДИМИРА 

ІВАНОВИЧА СТЕПАНОВА 
з с. Чернігівське, Лозівський р-н;

•9 червня — МИКОЛУ 

МИХАЙЛОВИЧА ДУДКА 
з с. Коханівка, Кегичівський р-н;

•13 червня — АНАТОЛІЯ 

ПЕТРОВИЧА ЛИТВИНЕНКА 
з с. Домаха, Лозівський р-н;

•18 червня — ЛЕОНІДА 

ФЕДОРОВИЧА ГНІДОГО 
з с. Петрівка, Красноградський р-н.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Що більше літ, то більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,

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

1 червня ювілейну дату відзначає 

ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

ДЕМИДОВА з с. Троїцьке 

(Шевченківський р-н, Харківська обл.).

Нехай волошками цвітуть літа 
прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою, колектив 

ПСП «Україна» (Кернел)

Колектив підприємства «Говтва» 

(Кернел) вітає іменинників червня —

жителів Семенівського району 

Полтавщини:

•1 червня — КАТЕРИНУ ПЕТРІВНУ 

ПРОЦЕНКО (Заїчинська сільрада);

•3 червня — ГАЛИНУ НАЗАРІВНУ 

ШАПОВАЛ (Веселоподільська 
сільрада);

•4 червня — НІНУ МИКИТІВНУ 

ЗІНЧЕНКО (Василівська сільрада);

•11 червня — ОКСАНУ 

МИКОЛАЇВНУ КРАВЧЕНКО  
(Василівська сільрада);

•11 червня — ВІРУ МИХАЙЛІВНУ 

КИСЕЛЬОВУ (Заїчинська сільрада);

•16 червня — НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ 

ВИСИЧИНЕНКО (Заїчинська 
сільрада);

•23 червня — ЄВДОКІЮ ІЛЛІВНУ 

СУПРЯГУ (Семенівська селищна 
рада).

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!

Колектив підприємства «Говтва» 
(Кернел) вітає своїх працівників з днем 

народження:

•11 червня — ВІКТОРА 

ВОЛОДИМИРОВИЧА ЧЕБЕРЯКА 
(тракторист-машиніст с/г 
виробництва);

•18 червня — ВІКТОРА 

МИКОЛАЙОВИЧА ЧИЧКУ 
(тракторист-машиніст с/г 
виробництва);

•21 червня — МИКОЛУ 

МИКОЛАЙОВИЧА ЩОЧКУ 
(водій автотранспортних засобів);

•27 червня — ЄВГЕНІЯ 

ДМИТРОВИЧА МОРОХОВЦЯ 
(водій автотранспортних засобів).

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

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

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

А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Колектив підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел) 

вітає іменинників червня — жителів 

с. Богданівка (Яготинський р-н, 

Київська обл.):

•10 травня — ВІКТОРА 

ОЛЕКСІЙОВИЧА ОЛЕФІРЕНКА;

•29 травня — ВАЛЕНТИНУ 

СТЕПАНІВНУ ДУДКУ;

•4 червня — ВІКТОРА ІВАНОВИЧА 

ГОРБАЧА;

•8 червня — ЛЮДМИЛУ 

ОЛЕКСАНДРІВНУ РОМАНЕНКО;

•29 червня — ТЕТЯНУ ПЕТРІВНУ 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО;

•2 липня — ГАННУ АНТОНІВНУ 

ЛАТАЙ.

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,

Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!


