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ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!
АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ на 
Кіровоградщині, Київщині, 
Полтавщині, Черкащині та 

Харківщині за шість місяців 
2018 року сплатили майже 

238 млн грн податків. З них більше 
180 млн грн надійшли до місцевих 
бюджетів, ще понад 57 млн грн —

до державної скарбниці.

стор.

6

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

Є КОМАНДА. Кожен кернелі-
вець — 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.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
До Вашої уваги — інформація про 

те, як за фінансової підтримки 
підприємства «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 

КРАЙ» (КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ» покращено стан 
транспортних артерій у селах 

Мехедівка та Рецюківщина 
(Драбівський р-н, Черкаська обл.). 

Бюджет витрат Компанії 
на ці проекти склав 380 тис. грн.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 28 (50)
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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, кількість сільськогосподарських тварин в Україні на 1 вересня становить, тис. голів:

Дорогі читачі!
Ось і настала барвиста й духмяна пора 

року — осінь. Це коли у повітрі пахне димом 
багать, а у домівках — гарячими напоями та 
свіжою випічкою. Це сезон теплих светрів, 
парасольок і вечірніх прогулянок парком. А 
для дбайливих господарів — це ще й час збо-
ру урожаю, підготовки до зимового періоду. 
Саме зараз на полях Кернел завершено збір 
ранніх зернових, розпочато обмолот пізніх 
культур та посів озимих під урожай наступ-
ного року. Про результати сільськогоспо-
дарського сезону ми проінформуємо вас у 
наступних випусках газети.

Сьогодні ж приділимо увагу соціаль-
ній діяльності агропідприємств Кернел, які 
працюють у селах Полтавщини, Черкащини, 
Київщини, Кіровоградщини та Харківщини. 
Зокрема, варто зауважити, що в першому 
півріччі поточного року Компанія спільно з 
БФ «Разом з Кернел» інвестували в соціальну 
сферу сіл вказаних областей 7 млн грн. Зде-
більшого ці кошти використовувалися на по-
кращення рівня освіти, медицини, культури, 
благоустрою, надання адресної допомоги 
тощо.

Варто зауважити, що лише на проекти 
з підготовки шкіл та садочків регіону до но-
вого навчального року — придбання меблів, 
оргтехніки, проведення ремонтних робіт у 
приміщеннях — Кернел витратив мільйони 
гривень. Зокрема, у номері Ви знайдете ін-
формаційні замітки про частину з них.

Гарним доповненням до освітніх про-
ектів Компанії стали щорічні привітання пер-
шокласників. У День знань фактично в кожен 
підопічний навчальний заклад завітали пред-
ставники Компанії з корисними подарунками 
для першачків та шкіл. Детальніше про це —
на шпальтах видання.

Крім того, літній період став для сіль-
ських громад плідним на корисні справи, 
втілені в життя за фінансування Кернел та 
спрямовані на створення комфортних умов 
проживання у сільській місцевості.

Йдеться про ремонт доріг у Мехедівці 
та Рецюківщині (Драбівський р-н, Черкась-
ка обл.), про реконструкцію мереж водопос-
тачання в Коханівці (Кегичівський р-н, Харків-
ська обл.) та Лебедівці (Сахновщинський р-н, 
Харківська обл.), придбання роторної косар-
ки для Тарасівської сільради (Гребінківсь-
кий р-н, Полтавська обл.), безкоштовну пе-
редачу адмінприміщення в комунальну влас-
ність громади села Фарбоване (Яготинсь-
кий р-н, Київська обл.) тощо.

Ще одним важливим аспектом діяль-
ності агропідприємств Кернел є сумлінна 
сплата податків. Важливим тому, що завдя-
ки коштам, які перераховує Компанія, по-
кращується благоустрій та інфраструктура, 
забезпечується виконання державою її функ-
цій — виплата пенсій, соціальних пільг, робо-
та бюджетних установ тощо. А ще сплачені 
Кернел податки є запорукою стабільного 
розвитку сільських територій.

Так, за шість місяців 2018 року 
Агробізнес Кернел сплатив 575 млн грн по-
датків. Левову частку з них — майже 438 млн 
грн — склали податкові надходження до міс-
цевих бюджетів. Ознайомитися з тим, скіль-
ки коштів перераховано у  місцеві  бюджети 
Полтавської, Київської, Кіровоградської, 
Черкаської та Харківської областей, можна у 
випуску. 

Традиційно на вас чекає інформація про 
цікаві події, новини, вакансії Компанії, а також 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел. 
Дякуємо за довіру! І за те, що залишаєтеся з 
нами!

Злагоди й тепла Вашим 
домівкам! Щедрої осені 
та сонячного настрою!

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

 

ГОСПОДАРСТВА УСІХ КАТЕГОРІЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

ПІДПРИЄМСТВА
ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ

2018 р. 2017 р.
2018 р. у % 
до 2017 р.

2018 р. 2017 р.
2018 р. у % 
до 2017 р.

2018 р. 2017 р.
2018 р. у % 
до 2017 р.

Велика рогата худоба 3927,2 4103,4 95,7 1175,1 1224,3 96,0 2752,1 2879,1 95,6

Зокрема корови 2026,6 2100,3 96,5 474,2 481,2 98,5 1552,4 1619,1 95,9

Свині 6477,1 6779,0 95,5 3420,4 3447,5 99,2 3056,7 3331,5 91,8

Вівці та кози 1566,8 1625,1 96,4 197,9 197,7 100,1 1368,9 1427,4 95,9

Свійська птиця 245 450,8 238 689,7 102,8 117 185,9 111 822,9 104,8 128 264,9 126 866,8 101,1

 ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ ГОТОВI!

Неодноразово на шпальтах газети ми 
розповідали про освітні проекти, які реалізовують 

агропідприємства компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» у селах Полтавщини, 

Черкащини, Київщини, Кіровоградщини та 
Харківщини. Літній період та початок осені 

ознаменувався для навчальних закладів регіону 
достойними результатами співпраці з Кернел. 

Компанія фінансувала поточні ремонти, допомагала 
у придбанні меблів, облаштуванні навчальних 

кабінетів, а ще до Дня знань презентувала 
першокласникам корисні набори канцелярії. Тому 

сьогоднішній номер наповнений інформацією 
про добрі справи Кернел, втілені з думкою про 

підростаюче покоління.



2 5 жовтня 2018 року

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Компанія Кернел — яскравий приклад соціально відповідального бізнесу в Україні. У Кернел розроблено ряд 

комплексних програм, спрямованих на вирішення найбільш важливих соціальних проблем у підопічних селах. Усі 

вони  реалізуються на регулярній основі та орієнтовані на довгостроковий результат. Серед них важливе місце 

посідають соціальні проекти, спрямовані на підвищення благоустрою та інфраструктури сільських територій.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ 
СIЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ

На шпальтах серпневого випуску газети ми 

розповідали Вам про проекти з придбання 

роторних косарок для громади Вишневої 

сільради (Оржицький р-н, Полтавська обл.)

та для КП «Житлово-комунальне господарство 

Білоусівської сільради» 

с. Білоусівка (Драбівський р-н, Черкась-

ка обл.). Кошти на це надали агропідприємства 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Тоді у свої коментарях голови сільрад наголошува-
ли на важливості наявності такого устаткування у 
господарствах. З ними погоджується й Сергій Сав-

ченко, голова Тарасівської сільради, що у Гребінківсько-
му районі Полтавщини. Адже нещодавно громада села 
отримала від підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» саме такий подарунок.

— Раніше у нас виникало чимало проблем з благо-
устроєм територій, — коментує наш співрозмовник. — 
Для того, щоб провести елементарне обкошування 
узбіч, треба було звернутися за допомогою до місце-
вих орендарів, які, звичайно, не відмовляли у наданні 
техніки, проте це могло зайняти декілька днів, бо ж у 
кожного свої завдання та робоча завантаженість.

Зважаючи на такий стан справ, представники під-
приємства «Вишневе-Агро» (Кернел) запропонува-
ли громаді інший формат співпраці, а саме виділили 
фінансування на придбання роторної косарки, яка б 
завжди була у розпорядженні жителів та в будь-який 
час могла використовуватися для покращення благо-
устрою.

— Спасибі Кернел за те, що ввійшли в наше ста-
новище і з розумінням поставилися до потреб грома-
ди, — завершує Сергій Миколайович. — Окрема подяка 
аграріям за те, що по можливості намагаються завжди 
реагувати на звернення. Переконаний, що надалі наша 
співпраця ще більш пожвавиться.

РЕМОНТИ ДОРIГ ТРИВАЮТЬ
Осінньо-літній період став плідним для громад сіл Полтавщини, 

Київщини, Черкащини та Харківщини на проекти з ремонту дорожнього 

покриття, які фінансували агропідприємства компанії Кернел та БФ 

«Разом з Кернел». І це не дивно, адже останніми роками якість доріг 

викликає найбільше занепокоєння у сільських мешканців.

Нагадаємо, що раніше Компанія 
направляла кошти на упорядку-
вання доріг у селах Лебедівка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.), 
Шрамківка, Білоусівка та Яворівка (Дра-
бівський р-н, Черкаська обл.), Фарбо-
ване та Черняхівка (Яготинський р-н, 
Київська обл.). На реалізацію вищепе-
рерахованих проектів витрачено понад 
1 млн грн. Наразі до Вашої уваги — ін-
формація про те, як за фінансової під-
тримки підприємства «Придніпровський 
край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
покращено стан транспортних артерій у 
селах Мехедівка та Рецюківщина (Дра-
бівський р-н, Черкаська обл.). Бюджет 
витрат Компанії склав 380 тис. грн.

Світлана Ткач, голова с. Рецюківщина

«Донедавна як громаду, так і владу 
непокоїв стан дороги, яка сполучала 
села Рецюківщина та Великий Хутір. Ця 
транспортна артерія вимагала ремон-
ту. Оскільки коштами сільської ради ми 
покращували покриття на сільських ву-
лицях, до ремонту вищевказаної ділян-
ки вирішили залучити фінансування від 
підприємства «Придніпровський край» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». За 
250 тис. грн було підсипано щебенем 
та заасфальтовано найбільш проблем-
ні місця дороги на протяжності 8 км. 
Дякуємо аграріям за те, що відгукну-
лися на запит. Також вдячні Компанії за 

допомогу у  вирішенні буденних проб-
лем — при потребі забезпечує тран-
спортом, фінансує ремонти системи 
водопостачання, вітає дітей зі святами 
тощо».

Микола Гриценко, староста с. Мехедівка

«Наразі ми завершили важливий про-
ект. Підсипали щебенем під’їзну дорогу 
до села Мехедівка протяжністю 3 км. На 
це витрачено 180 т спеціальної щебе-
невої суміші, яку придбано за кошти від 
підприємства «Придніпровський край» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Самі 
ж роботи виконували власними силами. 
Дякую всім учасникам процесу за злаго-
джену співпрацю, яка сприяла отриман-
ню гарних результатів».

ВIДНОВЛЮЄМО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

Так, нещодавно підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» знову допомогли покращити ситуацію з водо-
постачанням у селах Харківщини. Йдеться про ремонти 

свердловин у селах Коханівка (Кегичівський р-н) та Лебедівка 
(Сахновщинський р-н).

Щодо цього нам вдалося поспілкуватися з Юрієм Тиквою, 
директором КП «Водограй», що обслуговує водонапірну мережу 
сіл Коханівка та Бессарабівка.

— Коли сталася поломка насосного обладнання свердлови-
ни в селі Коханівка, яке, до речі, оновлювалося менше року тому, 
ми одразу почали шукати вихід із цієї форс-мажорної ситуації. 

Про проблему неякісного централізованого 

водопостачання в українських селах сказано й 

написано чимало. Агропідприємства компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» завжди реагують на потреби 

сільських громад у питанні ремонтів існуючих або 

будівництва нових водогонів.

Оскільки без води могли залишитися 20 тамтешніх домогоспо-
дарств, — пояснює Юрій Михайлович. — Через сільську раду 
звернулися до аграріїв Кернел, з якими вже маємо досвід співп-
раці. І отримали позитивну відповідь.

Варто зауважити, що вже більше місяця жителі Коханівки 
мають безперебійну подачу води. До речі, підприємство «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» придбали одразу два насосних 
агрегати. Один уже працює, інший, за словами Юрія Тикви — за-
пасний, запорука швидкого вирішення подібних ситуацій.

За підтримки підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» За підтримки підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

у селах Коханівка та Лебедівка (Харківська обл.) пройшли ремонти у селах Коханівка та Лебедівка (Харківська обл.) пройшли ремонти 

систем водопостачаннясистем водопостачання

За фінансування підприємства За фінансування підприємства 

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

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

дорожнього покриття пройшли в дорожнього покриття пройшли в 

селах Рецюківщина та Мехедівка селах Рецюківщина та Мехедівка 

(Драбівський р-н, Черкаська обл.)(Драбівський р-н, Черкаська обл.)
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ДО НОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ ГОТОВI!
Літні канікули — традиційний сезон ремонтів 

у приміщеннях освітніх закладів. Поки діти 

та їхні батьки відпочивали, заряджалися 

позитивом і запасалися вітамінами, у школах 

і дитячих садочках кипіла робота. Вони 

готувалися до зустрічі своїх вихованців.

Привести навчальний за-
клад до ладу відповідно 
до стандартів — непрос-

то. Це вимагає не лише часу, 
ініціативності, а й чималих кош-
тів. Варто зауважити, що 2018-
2019-й навчальний рік вирізня-
ється ще й тим, що саме зараз 
впроваджено «Нову українську 
школу», яка має закласти фунда-
мент більш якісної освіти.

Для агропідприємств ком-
панії Кернел та БФ «Разом з Кер-
нел» стало гарною традицією 
допомагати навчальним закла-
дам українських сіл готуватися 
до навчального року. Так, у літ-
ній період десятки шкіл Полтав-
щини, Черкащини, Київщини, 
Харківщини та Кіровоградщини 
отримали фінанси від Кернел 
для проведення поточних ре-
монтів, умеблювання кабінетів, 
придбання комп’ютерної тех-
ніки тощо. Серед них — школи 
сіл Петрівка (Красноградський 
р-н, Харківська обл.), Шевчен-
кове (Сахновщинський р-н, 
Харківська обл.), Домаха, Пол-
тавське (Лозівський р-н, Хар-
ківська обл.), Маячка (Ново-
санжарський р-н, Полтавська 
обл.), Іванівка (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.), Велика Круча 
(Пирятинський р-н, Полтавська 
обл.), Броварки, Бабичівка (Гло-
бинський р-н, Полтавська обл.), 
Мойсівка (Драбівський р-н, Чер-
каська обл.) тощо. Загальний 
бюджет витрат Компанії на під-
гтовку навчальних закладів регі-
ону до нового навчального року 
склав майже 1 млн грн. 

ВРАЖЕННЯ ВІД СПІВПРАЦІ З КЕРНЕЛ — У КОМЕНТАРЯХ

Таїсія П’явка, староста с. Маячка

«Сьогодні у нас навчається 92 дитини, зокрема з 
сусідніх шкіл Лівенське та Губарівка. Приміщення 
закладу немаленьке, поділено на чотири корпу-
си. Тож зрозуміло, що підтримувати освітній осе-
редок і створювати тут належні умови для дітей 
доволі непросто. У літній період за фінансування 
селищної ради, підприємства «Говтва» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» тут проходили поточ-
ні ремонти. За кошти від Кернел нам вдалося 
провести ремонт підлоги у парадному першого 
корпусу та встановити п’ять металопластикових 
вікон у третьому корпусі. Крім того, влітку агра-
рії направляли фінансування для оздоровлення 
діток у пришкільному таборі. Дякуємо Кернел за 
добро!»

Вікторія Дзюба, директор школи с. Іванівка

«Донедавна наш заклад систематично зіштовху-
вався з проблемою поломки водопостачання. Річ 
у тім, що устаткування водонапірної башти, яка 
забезпечувала нас водою, постійно виходило з 
ладу, замулювалося. Зрештою, настав момент, 
коли воно вже не підлягало ремонту. Тоді було 
вирішено бурити нову свердловину, щоб зовсім 
не залишити освітній осередок без води. До цьо-
го важливого проекту фінансово долучилася се-
лищна рада та орендарі земель сільради, серед 
яких і підприємство «Говтва» (Кернел) спільно 
БФ «Разом з Кернел». Наразі свердловину запу-
щено. За що ми дуже вдячні всім нашим поміч-
никам. Окрема подяка Кернел ще й за подарунки  
першокласникам до Дня знань та за нові меблі. 
Адже саме ці аграрії подбали про те, щоб 13 пер-
шачків цьогоріч сіли за новенькі та зручні парти».

Ганна Заїка, завідувач ДНЗ с. Мойсівка

«Підприємство «Придніпровський край» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» беруть активну 

участь у житті нашого дитсадочка «Яблунька». 
Компанія неодноразово приходила нам на до-
помогу у проведенні ремонтів, у встановленні 
паркану навколо приміщення тощо. У літній пері-
од за фінансування Кернел на території ігрового 
майданчика встановлено спортивний комплекс. 
Дякуємо аграріям за те, що сприяють створенню 
комфортних умов виховання для 22 найменших 
жителів нашого села».

Ольга Капуста, директор НВК с. Петрівка

«Розпочну зі слів подяки на адресу підприємства 
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Уже 
декілька років поспіль ми плідно співпрацюємо 
заради покращення умов навчання в нашому за-
кладі. Напередодні навчального року за кошти 
від Компанії вдалося встановити 15 сучасних 
металопластикових вікон у спортивній залі та 
фасадній частині приміщення. Додам, що торік 
Кернел уже фінансував проекти заміни вікон у 
коридорах школи. Крім того, аграрії вітали наших 
першачків з Днем знань, презентували солодощі 
до новорічних свят та провели ремонт шкільного 
ганку. Словом, дякуємо за те, що маємо, а в по-
дальшому, переконані, наша співпраця буде ще 
більш плідною».

Юрій Попович, голова с. Полтавське

«У нас дуже гарні відносини з представниками 
підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Значиму допомогу від Кернел ми одер-
жали на облаштування кабінету першокласників, 
яких у нас цьогоріч шестеро. Там ми встанови-
ли металопластикові вікна, придбали лінолеум, 
гіпсокартон та все необхідне для проведення 
ремонту. Крім того, Компанія направила кошти 
на ремонт сільського водогону, а саме на заміну 
труб. Не відмовили кернелівці і в підтримці фут-
больної команди. Вдячні їм за те, що чують наші 
потреби та допомагають вирішувати п роблеми».

 
Ганна Гончаренко, 
директор школи с. Шевченкове

«Жодне звернення, адресоване представникам 
підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел», не залишається без відповіді. У цьому 
ми переконуємося з року в рік. Так, коли школі 
потрібно було оновити технічну базу, Компа-
нія допомогла у придбанні принтера, ноутбука, 
проектора. Тепер кернелівці знову пішли нам 
назустріч і профінансували придбання меблів 
для облаштування кабінету першокласників. Зо-
крема, оновлено парти, дошку, м’який куточок, 
ігрову локацію, тобто все, що необхідне згідно з 
новими вимогами до навчання. Нехай добро по-
вертається до Вас сторицею».

Богдан Алекперов, 
в. о. голови Великокручанської сільради

«Підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» уже не вперше надають 
фінансову підтримку дошкільним установам 
наших сіл. Так, у минулі періоди аграрії закупи-
ли ліжечка та постільну білизну для вихованців 
ДНЗ «Барвінок» с. Повстин. Тому, коли розпо-
чався поточний ремонт харчоблоку у ДНЗ «Ко-
лосок» с. Велика Круча, ми знову звернулися 
по допомогу до Компанії. І нам не відмовили, 
виділивши 64 тис. грн на проект. Ще майже 
стільки ж витрачено з бюджету сільської ради. 
Крім того, раніше за кошти сільської ради у 
приміщенні закладу замінено вікна, а завдяки 
спонсорській допомозі на території закладу 
встановлено ігровий комплекс, облаштуван-
ням якого займалося місцеве комунальне під-
приємство «ГДЖЕТ». Таким чином, спільними  
зусиллями ми змогли повноцінно підготувати 
заклад до прийому діток . Хочу подякувати всім 
тим, хто підтримав, зрозумів на пішов назустріч 
нашій ініціативі».

Першокласники зі школи с. Шевченкове Першокласники зі школи с. Шевченкове 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) 

дякують Кернел за зручні сучасні меблідякують Кернел за зручні сучасні меблі

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

профінансували встановлення частини вікон у приміщенні НВК профінансували встановлення частини вікон у приміщенні НВК 

с. Петрівка (Красноградський р-н, Харківська обл.)с. Петрівка (Красноградський р-н, Харківська обл.)

Підготовка до нового Підготовка до нового 

навчального року у школі навчального року у школі 

с. Полтавське с. Полтавське 

(Лозівський р-н, (Лозівський р-н, 

Харківська обл.) Харківська обл.) 

проходила за фінансової проходила за фінансової 

участі компанії Кернел та участі компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел»БФ «Разом з Кернел»
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 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ 
ПIВРIЧЧI 

2018 РОКУ 
АГРОБIЗНЕС 

КЕРНЕЛ 
СПЛАТИВ 

575 МЛН ГРН 
ПОДАТКIВ

Є речі, які ми звикли сприймати як належне. 
Робота шкіл, медичних закладів, бюджет-
них установ. Ми вимагаємо від держави 

соціальних пільг, пенсій, якісної колективної без-
пеки, професійної роботи поліції тощо. Звідки ж 
береться бюджетне фінансування на задоволен-
ня всіх цих потреб? Саме податкові надходження, 
які сплачує кожен з нас, та податки, які перерахо-
вують підприємства, котрі працюють на території 
області, району, села, забезпечують виконання 
державою її функцій.

Так, агропідприємства компанії Кернел на Кі-
ровоградщині, Київщині, Полтавщині, Черкащині 
та Харківщині за шість місяців 2018 року сплатили 
майже 238 млн грн податків. З них більше 180 млн 
грн надійшли до місцевих бюджетів, ще понад 57 
млн грн — до державної скарбниці. Завдяки ко-
штам, які перераховує Компанія, покращується 
благоустрій та інфраструктура сіл. А сплачені 
Кернел податки є запорукою стабільного розви-
тку сільських територій. Тому логічно, що місцеві 
громади повинні бути зацікавлені у присутності 
соціально відповідальних компаній, які не лише 
створюють робочі місця та підтримують розви-
ток територій, а й сумлінно поповнюють бюджети 
шляхом сплати податків.

Окрім сумлінної сплати податків, агропідпри-
ємства Кернел спільно з Благодійним фондом 
«Разом з Кернел» успішно реалізовують соціаль-
ні програми, спрямовані на покращення рівня 
життя в підопічних населених пунктах. Мова йде 
про фінансування важливих проектів з підтрим-
ки освіти, медицини, культури, спорту, ремонту 
сільських доріг, водогонів, вуличного освітлення. 
Так, загальний обсяг інвестицій агропідприємств 
Компанії в соціальну сферу сіл Київщини, Кірово-
градщини, Полтавщини, Черкащини та Харківщи-
ни в першому півріччі цього року склав 7 млн грн.

НАГАДАЄМО, ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ 
АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

СПЛАТИЛИ 

1,61 МЛРД ГРН ПОДАТКІВ

Агропідприємства 
компанії Кернел — лідера 

агропромислового комплексу 
України, у першому півріччі 

цього року сплатили 575 млн 
грн податків. Левову частку  

з них  — майже 438 млн грн — 
склали податкові надходження 

до місцевих бюджетів.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДЕТАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ  
У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ РЕГІОНУ  

ВИ МОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ.

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ  АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ 
КЕРНЕЛ У КIРОВОГРАДСЬКIЙ, КИЇВСЬКIЙ, ПОЛТАВСЬКIЙ, ЧЕРКАСЬКIЙ  

ТА ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 238 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Полтавська область

Місцеві 
бюджети 

Лохвицький р-н    

148 тис. грн 

Чорнухинський р-н    

5 млн 117 тис. грн 

Пирятинський р-н    

6 млн 565 тис. грн 

Гребінківський р-н    

3 млн 415 тис. грн 

Оржицький р-н    

16 млн 45 тис. грн 

Семенівський р-н    

2 млн 324 тис. грн 

Глобинський р-н    

6 млн 822 тис. грн 

Кременчуцький р-н    

4 млн 969 тис. грн 

Гадяцький р-н    

850 тис. грн 

Зіньківський р-н    

1 млн 823 тис. грн 

Котелевський р-н    

753 тис. грн 

Чутівський р-н    

760 тис. грн 

Полтавський р-н    

770 тис. грн 

Решетилівський р-н    

5 млн 481 тис. грн 

Новосанжарський р-н    

7 млн 881 тис. грн 

Кобеляцький р-н    

4 млн 413 тис. грн 

Лубенський р-н    

7 млн 454 тис. грн 

Козельщинський р-н    

690 тис. грн 

СУМА IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ КIРОВОГРАДЩИНИ, КИЇВЩИНИ, 
ПОЛТАВЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ ТА ХАРКIВЩИНИ У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ СКЛАЛА 7 МЛН ГРН

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК,  
ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

ОСВІТА

1  
млн грн

ІНФРАСТРУКТУРА/
БЛАГОУСТРІЙ 

МЕДИЦИНА/ 
СПОРТ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ/ 
АДРЕСНА ДОПОМОГА

КУЛЬТУРА/ 
ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

3  
млн грн

380 
тис. грн

1 млн  
450 тис. грн

1 млн  
170 тис. грн

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

Харківська область

Київська область

Місцеві 
бюджети 

10 млн  

445  тис. грн

Яготинський р-н    

10 млн 445 тис. грн 

Державний 
бюджет 

9 млн  
425  тис. грн

33 млн  

895  тис. грн

Місцеві 
бюджети 

76 млн  

280  тис. грн

Державний 
бюджет 

25 млн  
530  тис. грн

м. Полтава

м. Харків

Богодухівський р-н    

239 тис. грн 

Валківський р-н    

201 тис. грн 

Нововодолазький р-н    

666 тис. грн 

Красноградський р-н    

7 млн 223 тис. грн 

Кегичівський р-н    

2 млн 596 тис. грн 

Первомайський р-н    

4 млн 135 тис. грн 

Шевченківський р-н    

1 млн 540 тис. грн 

Балаклейський р-н    

110 тис. грн 

Лозівський р-н     

8 млн 502 тис. грн 

Сахновщинський р-н    

8 млн 683 тис. грн 

Черкаська область

Кіровоградська область

45 млн  

164  тис. грн

15 млн  
231  тис. грн

Місцеві 
бюджети 

Державний 
бюджет 

Монастирищенський р-н    

1 млн 303 тис. грн 

Чигиринський р-н    

613 тис. грн 

Маньківський р-н    

5 млн 39 тис. грн 

Золотоніський р-н     

15 млн 695 тис. грн 

Тальнівський р-н    

1 млн 952 тис. грн 

Катеринопільський р-н    

5 млн 131 тис. грн 

Уманський р-н    

509 тис. грн 

Чорнобаївський р-н     

5 тис. грн 

Драбівський р-н     

14 млн 917 тис. грн 

м. Київ

м. Черкаси

14 млн  

847  тис. грн

7 млн  
92  тис. грн

Місцеві 
бюджети 

Державний 
бюджет 

м. Кропивницький

Новоархангельський р-н    

2 млн 242 тис. грн 

Голованівський р-н    

9 млн 810 тис. грн 

Світловодський р-н    

2 млн 795 тис. грн 

МЕЛОДIЯ ОСIННЬОГО ДЗВОНИКА

Ганна Мірошник, заступник директора школи з навчально-виховної 
роботи, с. Глинськ (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)

«Цьогоріч у перший клас у нас пішов 21 учень. Кожен із них отри-
мав набір канцелярського приладдя від Кернел. Подарунки ви-
явилися справді корисними, бо укомплектовані всім необхідним. 
Крім того, до Дня знань аграрії презентували закладу спортив-
ний інвентар — волейбольні, баскетбольні та футбольні м’ячі, 
шашки, шахмати тощо. Одним словом, все для якісних занять фі-
зичною культурою та спортом. Батьки та педагогічний колектив 
задоволені  таким привітанням Кернел. Додам, що торік Компа-
нія допомогла у придбанні комп’ютера, неодноразово надавала 
паливно-мастильні матеріали. Словом, наші звернення ніколи 
не залишаються поза увагою орендаря».

Світлана Махова, педагог-організатор НВК с. Бассарабівка (Кеги-
чівський р-н, Харківська обл.)

 «На урочистій лінійці до Дня знань була присутня представниця 
підприємства «Мрія» (Кернел) Тетяна Тиква, яка вручила нашим 
одинадцятьом першокласникам набори канцелярського при-
ладдя. Важливо, що в цих подарункових пакунках було все, що  
потрібно для навчання: зошити, олівці, альбоми, кольоровий па-
пір, пластилін і навіть ланч-бокси, щоб діти могли брати з собою 
перекус. Педагогічний, батьківський колектив і самі першачки 
дякують Компанії за продумані презенти! Зауважу, що такі при-
вітання від Кернел є щорічними, як і подарунки до зимових свят, 
Останнього дзвоника тощо».

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

«Традиційно до 1 вересня наші першокласники отримували пода-
рунки від підприємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Цьогоріч це 25 пакунків з канцелярією — для гарних 
оцінок та вдалого навчання. Крім того, зараз разом з Компанією 
ми реалізовуємо ще один корисний проект із придбання турис-
тичного оснащення для туристичної команди школи. Проте це 
далеко не перший для нас досвід співпраці з аграріями. Справа 
в тому, що з Валентиною Пищидою, керівником відділу соціальної 
політики Кернел у регіоні, ми маємо гарну комунікацію, завдяки її 
толерантності, виваженості та професіоналізму нам вдається до-
сягати взаєморозуміння й отримувати гарні результати співробіт-
ництва. Дякуємо Кернел за те, що працюють думкою про дітей!»

Лариса Остаповець, директор НВК с. Максимівка  
(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

«З компанією Кернел та БФ «Разом з Кернел» ми співпрацюємо на 
систематичній основі. Наприклад, уже два роки поспіль за фінан-
сування аграріїв ми реалізовуємо проект зі встановлення огоро-
жі навколо приміщення школи. Уже встановлено дві черги, на що 
Компанія витратила понад 100 тис. грн. Також кернелівці переда-
ли нам у користування шість комп’ютерів, що доволі значимо для 
сільської школи. Не оминули увагою й День знань. На святі була 
присутня Валентина Пищида, керівник відділу соціальної політики 
Кернел у регіоні, яка презентувала 23 першачкам корисні набори 
канцелярії. Захід було відзнято на відео, що також  фінансувалося 
Компанією, а це, до речі, пам’ять для всіх учнів школи».

Ніна Іващенко, голова Великоандрусівської ОТГ  
(Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)

«У День знань поріг нашої школи переступили 36 першачків, для 
них компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» презентувала на-
бори канцелярії. Отримав подарунок від аграріїв і сам навчальний 
заклад. Компанія придбала для школи інтерактивну дошку, проек-
тор та ноутбук. Ця техніка стане гарним помічником в організації 
навчального процесу. Додам, що з Кернел ми маємо взаєморо-
зуміння та вже не вперше втілюємо задуми в життя. Так, Компанія 
долучалася до організації Дня села, вітала учнів з новорічно-різд-
вяними святами. Сподіваємося, ми й надалі спільно реалізовува-
тимемо проекти, які сприятимуть створенню комфортних умов 
життя в селі та підвищенню ефективності навчання дітей».

Урочистими заходами та першим дзвоником розпочався в усіх освітніх закладах нашої країни  
новий навчальний рік. Святково вбрані учні після літніх канікул повернулись до затишних стін своїх 
шкіл. Особливим і незабутнім цей день став для першачків, яких хвилюючий дзвоник покликав на 

перший у житті урок.

Традиційно в сільських навчальних закладах Полтавської, 
Кіровоградської, Черкаської, Київської  та Харківської об-
ластей День знань відзначали спільно з представниками 

агропідприємств компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом 
з Кернел». Цьогоріч бюджет витрат Компанії на привітальний 
першовересневий проект у регіоні склав понад 360 тис. грн. Так, 
набори канцелярського приладдя від Компанії отримали понад 
півтори тисячі першокласників.

ВРАЖЕННЯМИ ВІД СПІВПРАЦІ З КЕРНЕЛ НА 
СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ ПОДІЛИЛИСЯ ДИРЕКТОРИ 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

ФОТО З УРОЧИСТИХ ЛІНІЙОК, ЯКІ ПРОХОДИЛИ 
В СЕЛАХ ПОЛТАВСЬКОЇ, ЧЕРКАСЬКОЇ, 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ ТА ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

ЦЬОГОРIЧ ДО УКРАЇНСЬКИХ  
ШКIЛ ПIШЛО БIЛЬШЕ  

448 ТИС. ПЕРШОКЛАСНИКIВ.  
З НИХ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ 

У СIЛЬСЬКIЙ МIСЦЕВОСТI 
ЗАРАХОВАНО ПОНАД 145 ТИС. ДIТОК



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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни Пол-
тавської обл.; с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.;
смт  Драбів, Драбівський р-н, Черкаська обл.; с. Фарбоване, Яго-
тинський р-н, Київська обл.)

Водій автотранспортних засобів

СТОВ «ГОВТВА» (КЕРНЕЛ)

Охоронник (сезонна охорона)

Новосанжарський, Кобеляцький,  Козельщинський, 
Решетилівський, Семенівський р-ни Полтавської обл.

Наявність власного авто з можливістю використання 
зі службовою метою.

СТОВ «МРІЯ» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

м. Лозова, Харківська обл.

Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
Досвід роботи.

Контактна особа:

Наталія Швець

Детальна інформація за номером:

(050) 308-46-52

6 28 вересня 2018 року

ВОНИ БУДУЮТЬ ВОНИ БУДУЮТЬ 
СВОЮ КАР’ЄРУСВОЮ КАР’ЄРУ

В КЕРНЕЛВ 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. 

Вадим Сергійович Вадим Сергійович 

ЛіплявенкоЛіплявенко  
 Посада:Посада:  фахівець з моніторингу та обліку на фахівець з моніторингу та обліку на 

підприємстві «Мрія» (Кернел)підприємстві «Мрія» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2013 року з 2013 року

«Отримуючи фах бухгалтера, не планував, 
що буду зайнятий саме в сільськогосподар-
ській сфері. Проте вже майже двадцять років 
працюю в агроформуваннях. З 2013 року — 
на підприємстві «Мрія» (Кернел). Наразі від 
роботи нашого відділу залежить чимало. Ми 

ведемо облік руху техніки в полях, простоїв агрегатів, контролюємо норми виробіт-
ку тощо. За час роботи в Компанії зрозумів, що тут є чимало можливостей та пер-
спектив для розвитку. З року в рік проходить модернізація всіх процесів, викорис-
товуються сучасні програми, і це все в підсумку впливає на отриманий результат, 
ефективність праці підприємства та його колективу. Не варто забувати й про те, 
що кожен відділ та служба повинні злагоджено співпрацювати. Та й взагалі, як на 
мене, професіоналізм — це передусім відповідальність за власні дії, вміння опера-
тивно реагувати на проблеми та приймати вірні рішення. Бути професійним — зна-
чить намагатися бути успішним, впевнено рухатися вперед, адекватно реагувати 
на зміни, пристосовуватися до них. А щастя — це жити, щоранку прокидатися та 
знати, що ти своєю присутністю в Компанії приносиш користь, що ти затребуваний 
та потрібний».

Анатолій Іванович Анатолій Іванович 

РоманютаРоманюта  
 Посада:Посада:  провідний інженер на підприємстві провідний інженер на підприємстві 

«Придніпровський край» (Кернел)«Придніпровський край» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2014 року з 2014 року

«Оскільки я уродженець села, а в дитинстві 
чимало часу проводив біля техніки, бо бать-
ко працював водієм, то, коли настав час оби-
рати професію, я не вагався та добре знав, 
що вона буде пов’язана саме з сільським 
господарством. Я дякую людям, які мене 

оточували, що допомогли втілити дитячу мрію в життя, а долі — за те, що пов’язала 
мене з Кернел. Наразі працюю провідним інженером на одному з підприємств Ком-
панії, за мною закріплений механізований загін Лубни. А це понад 6 тис. га землі, 
десятки одиниць сучасних сільськогосподарських агрегатів та дружній колектив од-
нодумців. За роки роботи в Компанії встиг спробувати свої сили на позиції інженера 
з ремонту, керуючого відділком. Досвід дав розуміння того, що головне в професії 
інженера — володіти не лише достатніми знаннями про будову техніки, особливості 
її експлуатації, але й вміти побудувати якісну комунікацію з колегами, адже, як то 
кажуть, «один у полі не воїн». Тут головне — злагоджена взаємодія та розуміння. У 
понятті успіху вбачаю впевнений рух уперед до поставлених цілей, досягнення яких 
забезпечує добробут у родині, повагу в колективі та компроміс із власним я».

Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни Пол-
тавської обл.; с. Вознесенське, Золотоніський р-н, Черкаська обл.; 
смт Драбів, Драбівський р-н, Черкаська обл.; с. Фарбоване, Яготин-
ський р-н, Київська обл.

Наявність посвідчення водія категорії C, D, E на вітчизняну 
та імпортну техніку.

Контактна особа:

Маргарита Куцурук

Детальна інформація за номером:

(066) 290-02-28 

(067) 513-32-92

ТОВ «АГРОФІРМА «КАМ’ЯНКА» (КЕРНЕЛ)

Охоронник (сезонна охорона)

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

Наявність власного авто з можливістю використання 
зі службовою метою.

Контактна особа:

Ольга Бодак

Детальна інформація за номером:

(050) 308-62-38

Водій автотранспортних засобів

м. Лозова, Харківська обл.

Посвідчення водія категорії С, Е, D.
Досвід роботи
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ДОВIДКА
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 найкра-
щим у країнах Центральної та Східної Єв-
ропи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах найкращих 
роботодавців. У 2016-му Кернел визнано 
найбільш прозорою Компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні.  У 2017 році Кер-
нел успішно дебютував на ринку євробон-
дів, розмістивши на Ірландській фондовій 
біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробни-
цтва соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає у понад 60 країн 
світу, серед основних ринків збуту — Індія, 
країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. 
Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік. 
Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. 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 понад 
560 тис. га землі. Одночасно з виробни-
чою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпра-
ця з громадами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та добробуту насе-
лення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдпри-
ємства Компанiї створили одноймен-
ний Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Р азом з Кернел». У Полтавській області 
Компанія обробляє землі в Оржицькому, 
Лубенському, Пирятинському, Гребінків-
ському, Глобинському, Кременчуцькому 
районах та представлена підприємством 
«Вишневе-Агро» (Кернел). У Новосанжар-
ському, Кобеляцькому, Кременчуцькому, 
Козельщинському районах Полтавщини 
працює підприємство «Аршиця» (Кер-
нел). У Решетилівському та Семенівсько-
му — «Говтва» (Кернел). У Зіньківському, 
Котелевському, Чутівському — «Україна» 
(Кернел). У Драбівському та Золотонісь-
кому районах Черкащини, а також у Яго-
тинському районі Київської області інте-
реси Кернел представляє підприємство 
«Придніпровський край». У Чигиринсько-
му районі Черкащини та Світловодському 
районі Кіровоградщини працює підпри-
ємство «Кам’янка» (Кернел). Що стосу-
ється Харківської області, то тут компанію 
Кернел представляють: підприємство 
«Мрія» (Кернел), що працює в Лозівсько-
му, Сахновщинському, Кегичівському, 
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 ра-
йоні області. На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програми Бла-
годійного фонду.

Славні наші українські традиції… 
Такі щирі й доброзичливі, вони 
гуртують громади, спонукають 

по-іншому сприймати навколишній світ, 
вкотре переконують у безмежних талан-
тах сільської родини. Про те, що жителі 
сіл Харківщини та Полтавщини вміють не 
лише сумлінно працювати, а й змістовно 
відпочивати, свідчать святкові дійства з 
нагоди відзначення днів села, що в осін-
ньо-літній період проходили на теренах 
вказаних областей. Зокрема, урочи-
стості відбулися в селах Чернігівське та 
Миколаївка (Лозівський р-н, Харківсь-
ка обл.), Краснянське (Первомайсь-
кий  р-н, Харківська обл.), Петрів-
ка (Красноградський р-н, Харківсь-
ка обл.), Салівка (Кременчуцький р-н,
Полтавська обл.), Заїчинці (Семенів-
ський р-н, Полтавська обл.) та Вишневе 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.).

ПРИВIТАЛИ 
ПАЙОВИКIВ 

З ЮВIЛЕЯМИ
Осінньо-літній період запам’ятався 

представникам агропідприємств ком-
панії Кернел та БФ «Разом з Кернел» не 

лише безліччю реалізованих спільно з грома-
дами сіл Полтавщини соціальних проектів, а й 
славними ювілеями та днями народження, які 
спільно з Компанією відзначили її пайовики.

На гостини до іменинників кернелівці 

завітали зі щирими словами привітань 

і справді теплими подарунками — 

ковдрами.

ПРИВІТАННЯ ВІД 

КЕРНЕЛ ПРИЙМАЮТЬ 

ЖИТЕЛІ С. МАКСИМІВКА 

(КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)

ПРИВІТАННЯ ВІД 

КЕРНЕЛ ПРИЙМАЮТЬ 

МЕШКАНЦІ С. БРОВАРКИ 

(ГЛОБИНСЬКИЙ Р-Н, 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)

Традиційно агропідприємства компанії 

Кернел спільно з Благодійним фондом 

«Разом з Кернел» фінансово допомагають 

сільським громадам в організації 

святкувань. Бюджет витрат склав майже 

70 тис. грн.

ДНI СЕЛА 
СВЯТКУВАЛИ СВЯТКУВАЛИ 
РАЗОМ

Кадри з відзначення Дня села Кадри з відзначення Дня села 

у Красноярськомуу Красноярському

Фото зІ святкування Дня села в МиколаївціФото зІ святкування Дня села в Миколаївці

Кадри зі святкування Дня села в ПетрівціКадри зі святкування Дня села в Петрівці

Фото з відзначення Дня села в ЧернігівськомуФото з відзначення Дня села в Чернігівському

Ювіляр Петро Ювіляр Петро 

Васильович Васильович 

ГрінченкоГрінченко

Іменинниця Ганна Іменинниця Ганна 

Павлівна КаптанПавлівна Каптан

Ювіляр Марія Ювіляр Марія 

Миколаївна Миколаївна 

МулявкаМулявка

Ювіляр Клавдія Ювіляр Клавдія 

Миколаївна Миколаївна 

КолонтієвськаКолонтієвська

Ювіляр Таїсія Ювіляр Таїсія 

Миколаївна Миколаївна 

МагеряМагеря

Найстарша Найстарша 

жителька села Таїсія жителька села Таїсія 

Андріївна УсенкоАндріївна Усенко

21 вересня ДНЗ «Веселка» с. 
Броварки, що у Глобинсько-
му районі Полтавщини, від-

значив своє 50-річчя. На урочистостях 
були присутні чимало надійних партне-
рів та помічників закладу, а також пред-
ставники району, батьки та, звичайно, 
самі вихованці. Серед присутніх — пра-
цівники підприємства «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». На 
свято кернелівці, як і інші гості,  завітали 
не з порожніми руками.

Аграрії презентували вихованцям 
канцелярію. Разом з цим на стадії реа-
лізації перебуває проект умеблювання 
садочка. Відповідно до якого Компа-
нія профінансує придбання столів та 
стільців.

«ВЕСЕЛЦI» – 50! «Історія садочка бере свій початок з 1960-х

років. Саме тоді у зв’язку зі збільшенням кіль-

кості молоді та дітей у Броварках виникла 

гостра потреба у відкритті дошкільного осередку 

виховання. Потім була економічна криза 90-х, яка 

негативно позначилась на роботі закладу. Зменше-

но штат працівників, заклад перейшов на сезонну 

роботу. У 2000 році через реформування колгос-

пу всі об’єкти соціальної сфери, зокрема дитячий 

садок, були передані на баланс сільської ради. 

Відсутність фінансування призвела до закриття 

осередку дитинства. Відновлення роботи дошкіль-

ного закладу відбулося 2003 року. Завдяки зусил-

лям сільської влади відновлено систему опалення, 

водопостачання та каналізації, силами батьків та 

персоналу зроблено косметичний ремонт. Садо-

чок відві дували діти не лише з Броварків, а й з нав-

колишніх сіл  Петрашівки, Бугаївки, Гриньків. За 

останні роки дитсадок газифіковано, оновлено фа-

сад, встановлено нове обладнання дитячого май-

данчика, перекрито  дах. Станом на ювілейну дату 

«Веселку» відвідує 32 дитини».

Фото зі святкування 50-річчя ДНЗ «Веселка», с. Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.)Фото зі святкування 50-річчя ДНЗ «Веселка», с. Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.)

У вересні в селі Фарбоване (Яго-
тинський р-н, Київська обл.) 
сталася значима для місцевих 

мешканців подія. Підприємство «При-
дніпровський край» (Кернел) передало 
безкоштовно в комунальну власність 
громади адмінприміщення. Справа в 
тому, що попередній орендар, який 
був власником приміщення, брав з 
громади плату за оренду будівлі, де 
працює виконком сільради та відді-
лення поштового зв’язку. Тепер все 
змінилося на краще.

Олена Житник, голова села, 
стверджує, що наразі має чимало пла-
нів щодо подальшого використання 
приміщення, адже там є незадіяні пло-
щі, а також дякує Кернел за черговий 
крок назустріч і за допомогу громаді.

НА ПОМIЧ ГРОМАДIНА ПОМIЧ ГРОМАДI

Кадри з підписання Кадри з підписання 

документів про документів про 

передачу адмінбудівлі передачу адмінбудівлі 

підприємством підприємством 

«Придніпровський «Придніпровський 

край» (Кернел) у край» (Кернел) у 

комунальну власність комунальну власність 

села Фарбоване села Фарбоване 

(Яготинський р-н, (Яготинський р-н, 

Київська обл.)Київська обл.)
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ВIТАЄМО!
Колективи підприємств «Мрія» 

(Кернел) та «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел) вітають іменинників жовтня — 

жителів сіл Харківщини:

•10 жовтня — ВІРУ ЛЕОНТІЇВНУ 
БІЛОЗІРКУ (с. Петрівка, Красноградсь-
кий р-н);

•17 жовтня — ОЛЕКСІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
ВЛАСОВА 
(с. Роздолля, Первомайський р-н);

•22 жовтня — НАДІЮ ІГНАТІВНУ ГИРЮ 
(с. Петрівка, Красноградський р-н);

•28 жовтня — НАДІЮ СИДОРІВНУ 
ШМАРОВУ (с. Домаха, Лозівський р-н).

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.

Колектив підприємства «Кам’янка» 
(Кернел) вітає  іменинників жовтня —
жителів сіл Світловодського району 

Кіровоградщини:

•3 жовтня — ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА 
ОСТРОВЕРХОГО;

•4 жовтня — ОЛЕГА ГЕННАДІЙОВИЧА 
АБРАМОВА;

•9 жовтня — СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 
ШРАМКА;

•23 жовтня — ГАННУ ІВАНІВНУ 
ЗАЛЮБОВСЬКУ;

•24 жовтня — АНАТОЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА 
КРУГЛЯКА;

•25 жовтня — ЗІНАЇДУ МИКИТІВНУ 
КАЛЮЖНУ.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

Колектив підприємства «Говтва» 
(Кернел) вітає іменинників 

жовтня — жителів сіл Семенівського 
району Полтавщини:

•1 жовтня — НАТАЛІЮ ВІКТОРІВНУ 
БАБЕЦЬ;

•1 жовтня — СВІТЛАНУ МИКОЛАЇВНУ 
ПЕРЛОВУ;

•2 жовтня — ТЕТЯНУ ФЕДОРІВНУ 
ТРЕМБАЧ;

•3 жовтня — ЛЮДМИЛУ ГРИГОРІВНУ 
ГАВРИСЬ;

•4 жовтня — ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА 
ЛЕВЧЕНКА;

•6 жовтня — ОЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВИЧА КОХАНА;

•13 жовтня — ВОЛОДИМИРА 
АНДРІЙОВИЧА НАУХАТЬКА;

•17 жовтня — ГАННУ СЕМЕНІВНУ 
СНЄЖКОВУ;

•22 жовтня — ВАЛЕРІЯ ЯРОСЛАВОВИЧА 
СІНЬКОВСЬКОГО;

•23 жовтня — НАДІЮ МИКОЛАЇВНУ 
ВОЛІЧЕНКО;

•23 жовтня — ТАМАРУ ФЕДОРІВНУ 
ДОРОЖЕНКО.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

15 жовтня ювілей завітає на поріг 
НАДІЇ ІВАНІВНИ ОНИЩЕНКО 
з с. Троїцьке (Шевченківсь-
кий р-н, Харківська 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 ПСП «Україна»

Колектив підприємства 
«Придніпровський край» (Кернел) 

вітає іменинників осені — жителів сіл 
Драбівського району Черкащини:

3 жовтня — ВІКТОРІЮ ЛЕОНІДІВНУ 
ДРОФИЧ;

12 жовтня —  ГРИГОРІЯ СЕМЕНОВИЧА 
НАЗАРЕНКА;

16 жовтня — ОЛЕКСІЯ ЗАХАРОВИЧА 
ДРАЧУКА;

20 жовтня — ЛЕОНІДА АНДРІЙОВИЧА 
СОКОЛЕНКА;

20 жовтня — ВІРУ СТЕПАНІВНУ ГІДІН;

24 жовтня — ГАННУ МИКОЛАЇВНУ 
МИХЛИК;

24 жовтня — ЛЮБОВ МАКСИМІВНУ 
МАЗНИЦЮ;

25 жовтня — ГАННУ ФЕДОРІВНУ 
ТЕТЬОРУ.

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.

Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.

Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

Колектив підприємства «Вишневе-
Агро» (Кернел) вітає іменинників 

осені — жителів Бієвецької сільради 
Лубенського району Полтавщини:

•1 вересня — ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА 
ОВЧАРЕНКА;

•1 вересня — МИКОЛУ ІВАНОВИЧА 
ОМЕЛЬЯНА;

•3 вересня — ВІРУ МИКОЛАЇВНУ 
ПЕРЕЛАЙ;

•12 вересня — АЛЛУ ІВАНІВНУ 
ПОДРОРОЖНІ;

•12 вересня — ІВАНА ІВАНОВИЧА 
ЖУРМАНА;

•16 вересня — ЛЮБОВ ВАСИЛІВНУ 
ОСТАПЕНКО;

•18 вересня — АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА 
ОСТАПЕНКО;

•20 вересня — ОЛЬГУ ІВАНІВНУ 
КАНІВЕЦЬ;

•20 вересня — ГАННУ ПЕТРІВНУ РЕВУ;

•23 вересня — ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ 
СТЕЦЕНКО;

•25 вересня — ОЛЕКСАНДРА 
ІВАНОВИЧА ЧЕРЕВКА;

•26 вересня — ГРИГОРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА 
ЧУЧУЯ.

Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,

Ми Вам бажаєм, щоб було доволі,
І щастя, й просто спокою в душі.

Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,

Любов’ю й милістю Господь наділить
 І довгих літ, що сонцем виграють.Банка –
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