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ОСВIТНIЙ ПРОСТIР ОСВIТНIЙ ПРОСТIР 
У вересні завдяки коштам 

від підприємств 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел), 

«Кам’янка» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» у селах 

Броварки (Глобинсь-
кий р-н, Полтавська обл.) та 

Салівка (Кременчуцький р-н, 
Полтавська обл.) з’явилося 

ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ.

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
ЗА ФІНАНСОВОЇ УЧАСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
у смт Пальміра (Золотоніський р-н) 

реалізовано проект зі встановлення 
дитячого майданчика. Також кернелівці 

направили кошти на оновлення 
системи обігріву у ДНЗ «Оленка» 
с. Бойківщина (Драбівський р-н).
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

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

СТАТИСТИКА ДОБРИХ СПРАВ 
 У 2018 році  агропідприємство «Придніпровський Край» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» спрямували понад 3,4 млн грн на ремонти доріг у селах 

Полтавщини, Київщини, Черкащини.

 У літній період агропідприємства Кернел у регіоні направили понад 1 млн грн для 

покращення умов навчання  та виховання дітей у сільських школах та дитячих садочках.

 За 10 місяців поточного року агропідприємства Кернел уже виділили понад 1,7 млн грн 

для підтримки громадських ініціатив та культурної сфери сіл Полтавщини, Черкащини, 

Київщини та Харківщини.

ДО УВАГИ 

ОРЕНДОДАВЦІВ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ!

Повідомляємо Вам 

про те, що Ви можете 

поставити запитання 

юристам Кернел. 

Кваліфіковані фахівці 

нададуть вичерпні 

відповіді на два 

найбільш актуальних 

запитання на шпальтах 

газети «У кожен 

двір». Тому, якщо Вам 

потрібна юридична 

консультація із 

земельних, майнових, 

спадкових питань, 

телефонуйте на гарячу 

лінію Компанії: 

0-800-501-483
РАЗОМ З КЕРНЕЛ 

КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Газета «У кожен двiр» 

за сприяння компанiї 

Кернел приймає 

вiтання з ювiлеями, 

днями народження, 

святковими подiями!

Якщо Ви бажаєте 

привiтати на шпальтах 

видання своїх рiдних, 

ласкаво просимо до 

нас! 

Замовлення приймаються 
щодня за номером:

0-800-501-483

Публiкацiя побажання стане 
приємним подарунком для 

Вашої близької людини. 
Привітання розміщуються 

безкоштовно.

ПЕРШI ДЕСЯТЬ 

ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО 

ПОТРАПЛЯТЬ 

У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР 

ГАЗЕТИ!

Давайте разом 

дарувати щасливi митi, 

тепло та радiсть один 

одному!

ШАНОВНІ 
АГРАРІЇ!

ПРИЙМІТЬ 
НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ 

З ПРОФЕСІЙНИМ 
СВЯТОМ!

День працівників сільського 

господарства — це свято, коли 

ми вшановуємо тих, хто взяв на 

себе найважчу та найважливішу 

відповідальність — працювати на 

землі та вирощувати хліб.

Адже з маленького зерна 

народжується сила нашої держави. 

І нехай ми живемо у різних регіонах, 

застосовуємо різні технології 

та культуру землеробства, але у 

нас спільний пріоритет — досягати 

високих показників урожайності та 

годувати країну. І ми рік за роком 

доводимо, що можемо та вміємо це 

робити.

Дозвольте від щирого серця подякувати 

Вам за збереження аграрного потенціалу, 

самовіддану працю, терпіння та витримку.

НЕХАЙ НИВА ЩЕДРО КОЛОСИТЬСЯ, 

ЗДОРОВ’Я МІЦНІЄ, А ВИРОБНИЧІ 

УСПІХИ ПРИМНОЖУЮТЬСЯ

З повагою, компанія КЕРНЕЛ
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  НА ВАРТІ 

КОЛИВАННЯ ЦIН НА 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Мінімальні зарплати 
та пенсії в Україні 
повільно, але зро-

стають. Проте одночасно 
з цим значно впевненіше 
зростають ціни на оплату 
житлово-комунальних по-
слуг (з початком опалю-
вального сезону це особ-
ливо відчуватиметься) і на 
продукти. Купуючи продук-
ти щодня, не завжди мож-
на побачити різницю в ціні, 
але якщо проаналізувати 
зміну у вартості з початку 
року, то цифри не пора-
дують. Тож розберемося, 
як змінилася ціна базових 
продуктів харчування цьо-
го року.

У 2018-му подорож-
чали практично всі базо-
ві продукти. Дешевшими 
стали тільки яблука, ціна 
в середньому впала на 
25,2% — до 14,07 грн/кг. 
На 5,3% дешевшою стала 
цибуля, тепер її середня 
ціна становить 8,42 грн/кг. 
З овочів найвідчутніше по-
дорожчала морква — на 
60,6%, буряк — на 23,7%. 
Середня ціна кілограма 
картоплі становить зараз 
близько 7,6 грн, це на 1,6% 
більше, ніж торік.

Зросли ціни на м’ясо та 
молочні продукти. «Страте-
гічний продукт України» — 
сало — тепер на 30,5% до-
рожче, близько 67,8 грн/кг. 
Яловичина подорожчала до 
125 грн/кг, свинина — до 
114,6 грн/кг, куряче філе — 
до 95 грн/кг. Найдешев-
ше купувати курячі тушки, 
їхня ціна зросла лише на 
3,2% — до 55,7 грн/кг.

Кілограм кисломолоч-
ного сиру сьогодні мож-
на купити в середньому 
за 88,8 грн, це на 10,8% 
дорожче. Ціна за 1 літр 
пастеризованого молока 
(жирність 2,6%) зросла 
майже до 22 грн, а ціна за 
двохсотграмову пачку мас-
ла — до 36,1 грн. Більш ніж 
на 40% цьогоріч подорож-
чали яйця, десяток тепер 
коштує близько 21,3 грн.

Збільшилась ціна на 
всі види хліба, тепер най-
дорожчий — пшеничний із 
борошна вищого сорту — 
коштує 16,6 грн/кг. Ціна на 
макаронні вироби підняла-
ся на 10%, на пшеничне бо-
рошно — більш ніж на 12%, 
на манні крупи — на 8,3%, а 
на ячмінні — на 24,1%. Най-
більше подорожчало пшо-
но, кілограм тепер коштує 
19,8 грн, на 106,5% більше, 
ніж минулого року.

За інформацією 

аналітичного 

порталу «Слово і діло»

  ЕКОНОМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕТАЛЬНІШЕ — 
ДИВ. ІНФОГРАФІКУ.

СПОРТСМЕНИ З КОБЕЛЯКIВ ДЯКУЮТЬ 
ЗА ДОПОМОГУ В ОРГАНIЗАЦIЇ 

ПОЇЗДКИ НА СВIТОВИЙ ЧЕМПIОНАТ

ПРО БЕЗПЕКУ ГРОМАД 
СЕМЕНIВЩИНИ

Мова про проект «Відродження пожеж-
ної безпеки територіальних громад 
Семенівського району», у рамках яко-

го планується придбати сучасний пожежний 
автомобіль, який обслуговуватиме тутешні 

Важливість оперативної реакції пожежних 

бригад на виникнення небезпеки для 

людей переоцінити важко. Адже тут кожна 

хвилина на рахунку. Тому питання безпеки 

в селах, де фактично відсутні власні 

пожежні бригади або вони функціонують 

на добровільних засадах і зі скромними 

бюджетами, завжди було актуальним. 

У Семенівському районі Полтавщини до 

проблеми пожежної безпеки підійшли 

комплексно  та залучили до її вирішення 

чимало учасників.

села. Левова частка коштів на придбання 
транспорту залучається з обласного бюд-
жету, крім того, свої фінансові внески спря-
мовують сільські громади. Не залишаються 
осторонь і агровиробники. Так, підприємство 
«Говтва» (Кернел) відгукнулося на клопотання 
та виділило для цього 25 тис. грн.

— Соціальна політика підприємства 
«Говтва» (Кернел), як і всієї Компанії, спрямо-
вана на створення комфортних та безпечних 
умов життя в селах, — наголошує Володимир 
Колісніченко, керівник регіонального управ-
ління «Говтва» (Кернел). — Ми вважаємо, що 
пожежна безпека тут є важливою складовою. 
Переконані, що завдяки злагодженній співп-
раці та взаєморозумінню проект із закупівлі 
пожежної машини буде реалізовано найближ-
чим часом.

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

«З 14 по 21 жовтня в м. Анталья (Туреччина) 
під егідою Всесвітньої федерації армреслінгу 
(WAF) проходив чемпіонат світу з армспорту 
серед юнаків, юніорів, дорослих, ветеранів 
і паралімпійців. У змаганнях взяли участь 
близько 1400 спортсменів з 55 країн світу, 
які розіграли 130 комплектів нагород. У скла-
ді національної збірної України у чемпіонаті 
взяли участь понад 80 спортсменів. Найбіль-
ше була представлена Полтавська область —
11 учасників, із них восьмеро мешканців 
м. Кобеляки. Поїздка на чемпіонат стала 
можливою завдяки фінансовій підтримці 

спонсорів-аграріїв, які й самі є фанатами 
спорту. Серед них — регіональне управління 
«Аршиця» (Кернел) (у структурі СТОВ «Говт-
ва»)  та БФ «Разом з Кернел». Наша команда  
показала доволі непогані результати з огля-
ду на те, що ми не мали таких умов для під-
готовки до змагань, які були у суперників. У 
всякому разі ми пишаємося своїми досяген-
нями та дякуємо всім спонсорам, зокрема й 
Кернел, за те, що не відмовили в допомозі».

З повагою, учасники команди 

армспорту м. Кобеляки 

(Полтавська обл.)

«Історія футбольної команди «Колос» м. Кобеляки розпочалася ще у 70-х роках минулого сто-
ліття. Спортсмени неодноразово отримували призові місця на чемпіонатах районного та об-
ласного рівнів. Наразі вирішено оновити склад команди, залучити до її лав не лише мешкан-
ців міста, а й сусідніх сіл. А для того, щоб мотивувати молодь, потрібно організовувати виїзди 
на матчі, що вимагає витрат. У цьому нам допомогло підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел», які надали необхідне фінансування. Дякуємо аграріям за те, що турбують-
ся про розвиток спорту та здоровий спосіб життя молоді».

З повагою, гравці ФК «Колос» м. Кобеляки (Полтавська обл.)

ФК «КОЛОС» ВДЯЧНИЙ ЗА ПIДТРИМКУ
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ДО ДНЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВIКУ
1 жовтня в нашій державі 

відзначається День людей 

похилого віку та День 

ветерана, що засвідчує 

глибоку повагу до найстарших 

представників громади. 

Турбота про людей похилого 

віку — справа всього 

суспільства, адже саме 

старші люди зберегли для нас 

найкращі національні традиції, 

навчили долати труднощі та 

бути гідними громадянами 

своєї держави.

Агропідприємства компанії 
Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» цього 
дня не залишають своїх пайовиків без уваги. Так, 

Кернел направляв кошти для того, щоб у десятках сіл 
це свято було гідно відзначено.

Зокрема, тематичні заходи за фінансової участі 
підприємств «Мрія» (Кернел) та «Вишневе-Агро» (Кернел)
пройшли у селах Шульське (Первомайський р-н, Хар-
ківська обл.) й Савинці (Оржицький р-н, Полтавсь-
ка обл.). А поважні жителі Чевельчі (Оржицкий р-н, 
Полтавська обл.) отримали солодкі подарунки.

3
  ЦІКАВІ ПОДІЇ

14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці та День 

українського козацтва на державному рівні вкотре відзначили 

День захисника України. Це свято всіх, хто покликаний захищати 

свою Батьківщину, хто своїми бойовими подвигами здобував 

та наразі відстоює свободу та незалежність нашої держави. 

До цієї  дати агропідприємства Кернел у всіх регіонах готують 

привітання для захисників України.

ВIТАЛИ ЗАХИСНИКIВ 
УКРАЇНИ

Так, підприємства «Мрія» (Кернел) та «Кам’янка» (Кернел) спільно 
з БФ «Разом з Кернел» виділили кошти на організацію свят та по-
дарунків захисникам у селах Шевченкове (Сахновщинський р-н, 

Харківська обл.) та Троїцьке (Шевченківський р-н, Харківська обл.). Та-
кож за фінансової підтримки підприємства «Говтва» (Кернел) урочисті 
заходи пройшли в с. Заїчинці (Семенівський р-н, Полтавська обл.).

День села ми відзначали на Покрову, 14 жов-
тня. У програмі заходу — концерт, нагородження 

ювілярів та почесних жителів, розваги для молоді. З 
року в рік переконуєшся, що такі заходи корисні для 
села та громади, оскільки відривають людей від бу-
денних клопотів, дають можливість поспілкуватися 
з односельцями, якісно провести дозвілля. Що ж до 
підтримки з боку підприємства  «Кам’янка» (Кернел), 
то аграрії профінансували до свята придбання пода-
рунків для почесних жителів, а також допомогли ку-
пити п’ять кованих лав, які встановлено на території 
дитячого майданчика. Раніше Компанія фінансувала 
придбання музичної апаратури для Будинку культури 
та сценічного взуття для танцювального колективу. 
Одним словом, молодці, що не цураються життя 
громади та її потреб.

З повагою, Михайло Крамаренко, 

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

Ми мали доволі насичену програму відзначення 
Дня села. У суботу, 13 жовтня, дійство стартува-

ло з футбольних баталій, які плавно перейшли у дитячі 
розваги — виступи лялькового театру, аніматорів, шоу 
мильних бульбашок тощо. А з обіду розпочалися уро-
чистості — покладання вінків до Монумента загиблих 
у Другій світовій, вшанування сучасних захисників —
учасників АТО, яких у нас 10 осіб, концерт за участю 
ансамблів «Червоні Мальви» та «Гетьман», частуван-

ня безкоштовним кулешем та молодіжна дискотека. 
А 14 жовтня, на Покрову, у храмове свято села, була 
служба — молебень у церкві, хресна хода до центру 
села, де освячено капличку, а також трапеза. До ор-
ганізаційних моментів свята долучилося чимало спон-
сорів, серед яких і підприємство «Говтва» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел, які неодноразово приходили нам 
на поміч. Дякуємо Компанії за розуміння. Як то кажуть, 
дай Бог не гірше й надалі співпрацювати з цими 
аграріями на благо села.

З повагою, Олександр Скрипник, голова с. Покровське 

(Зіньківський р-н, Полтавська обл.)

У жовтні у двох населених пунктах нашої сільра-
ди — Калайдинцях та Клепачах — проведено дні 

села. Традиційно коштами на подарунки для мешкан-
ців, які зробили значимий внесок у добробут сіл, до-
помогло підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Крім того, обов’язковими пункта-
ми відзначення урочистостей був концерт, участь у яко-
му взяла наша гордість — народні жіночі ансамблі «Вер-
биченька» та «Калина». Був святковий стіл та приємне 
спілкування. Спасибі нашому помічнику — Кернел —
за допомогу, за те, що ця Компанія завжди відгукується 
на звернення та допомагає підтримувати соціаль-
ні об’єкти сіл у належному стані.

З повагою, Василь Ґава, голова Калайдинцівської сільради 

(Лубенський р-н, Полтавська обл.)

СВЯТКУВАЛИ ДНI СЕЛА
Осінній період запам’ятався громадам Калайдинців, Клепачів (Лубенсь-

кий р-н, Полтавська обл.), Топилівки (Чигиринський р-н, Черкаська обл.) та Покровського 

(Зіньківський р-н, Полтавська обл.) відзначенням днів села. Традиційно представники агропідприємств 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» фінансово долучалися до організації урочистостей.

На фото: святкові заходи до Дня захисника України, які проводилися у 

селах Шевченкове (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) та Троїцьке 

(Шевченківський р-н, Харківська обл.) за фінансової підтримки Кернел

У минулі роки до Дня людей похилого віку ми про-
водили святковий вогник. Цьогоріч через низку 

обставин вирішили організувати індивідуальні при-
вітання для поважних жителів села. Втілити цю ідею 
в життя вдалося завдяки фінансовій підтримці під-
приємства «Вишневе-Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Компанія направила кошти на придбання 
солодких презентів, з якими ми завітали в кожну хату, 
привітавши 90 місцевих мешканців віком від 70 років. 
Селяни були задоволені таким жестом уваги та 
дякували аграріям за чергову добру справу».

З повагою, Віра Шупортяк, голова Чевельчанської сільради 

(Оржицький р-н, Полтавська обл.) 

Щороку в сільському клубі ми проводимо святко-
вий захід з нагоди відзначення Дня людей похило-

го віку. Цей рік не став винятком. Вперше до організа-
ції заходу фінансово долучилися підприємство «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Учасниками дійства 

стали 150 жителів сільради віком старше 60 років. Для 
них було організовано концертну програму, смачне 
частування та подарунки. Тому хочу подякувати всім, 
хто допомагав провести урочистості. Окрема подяка 
Кернел та керівництву підприємства «Мрія» (Кернел) 
Юрію Кондратенку, Олександру Дейку та В’ячеславу 
Вакуленку за систематичну підтримку соціальної сфе-
ри, зокрема за встановлення спортивних майданчиків у
селах Роздолля та Шульське, за допомогу фельд-
шерсько-акушерському пункту, бібліотеці тощо.

З повагою, Олександр Резнік, голова Роздольської сільради 

(Первомайський р-н, Харківська обл.)

Цьогоріч до Дня людей похилого віку ми організу-
вали у нашому Будинку культури прекрасне свя-

то. До його організації долучилися чимало помічників, 
зокрема підприємство «Вишневе-Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». У програмі заходу — концерт за 
участю ансамблю «Нев’янучі мальви» з Оржиці, часту-
вання з солодощами, варениками та різноманітною 
смакотою. Тому хочу висловити велику подяку всім  за 
допомогу. Щодо Кернел зазначу, що ми маємо з цією 
Компанією доволі тісну співпрацю. Аграрії фінансува-
ли проект із реставрації системи вуличного освітлен-
ня, неодноразово допомагали сільській освіті. Добре 
працювати з тими людьми та організаціями, які йдуть 
на компроміс та з розумінням ставляться до 
проблем села.

З повагою, Василь Граб, голова Савинської сільради 

(Оржицький р-н, Полтавська обл.)

Підприємство «Україна» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» неод-
норазово допомагали в організації свят, які проходять у селі 

Троїцьке, а також надавали транспорт для поїздок артистів на кон-
церти в інші населені пункти. До заходу, присвяченому Дню захисника 
України, ми також одержали підтримку від Кернел. Ми придбали со-
лодкі подарунки для трьох учасників АТО та воїна-афганця, а також 
організувати смачне частування для учасників свята. Дякуємо за тур-
боту та розуміння важливості проведення тематичних заходів, які 
згуртовують громаду.

З повагою, Надія Тарасенко, завідувач БК с. Троїцьке 

(Шевченківський р-н, Харківська обл.)

Уже кілька років поспіль ми вшановуємо наших захисників, і у сіль-
ському Будинку культури організовуємо для них справжнє свято. 

До дійства зазвичай долучаються аграрії підприємства «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Торік вони вручили подарунки 12 учасникам 
АТО, які є жителями сільради, а цьогоріч їм було надано матеріальну 
допомогу. Також підтримку одержав і наш художній ансамбль «Жіночий 
батальйон». Від себе особисто та від жителів дякую Кернел за пози-
цію небайдужого та соціально відповідального орендаря. Додам, що 
в літній період значиму підтримку від Компанії одержала й наша шко-
ла — йдеться про укомплектування кабінету першокласників меблями 
й обладнанням у рамках «Нової української школи» та заміну дверей 
аварійного виходу в дитячому садочку. Окрема подяка за те, що 
Кернел завжди реагує на наші звернення.

З повагою, Світлана Лисенко, голова Шевченківської сільради 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

Відзначення Дня людей похилого віку Відзначення Дня людей похилого віку 

в с. Шульське (Первомайський р-н, в с. Шульське (Первомайський р-н, 

Харківська обл.)Харківська обл.)
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

КОМФОРТ У СIЛЬСЬКИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Ні для кого не секрет, що сфера охорони здоров’я українських сіл потребує всебічної підтримки. Окрім хронічного дефіциту медичних 

кадрів у сільській місцевості, у більшості випадків невирішеними залишаються питання забезпечення спецобладнанням, ліками, 

створення комфортних умов для надання якісних послуг пацієнтам. Саме такі проблеми сільським медичним закладам допомагають 

вирішувати агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Так, нещодавно підприєм-
ство «Краснопавлівський 
КХП» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» направили фінансуван-
ня для встановлення вікон та две-
рей у приміщенні фельдшерсько-
акушерського пункту с. Козирів 
(Сахновщинський р-н, Харківсь-
ка обл.). У свою чергу, фінансу-
вання від підприємства «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
громада с. Домаха (Лозівсь-
кий р-н, Харківська обл.) ви-
тратила на покращення умов у 
маніпуляційній кімнаті місцевої 
медичної установи. Деталями 
поділилися очільники сіл.

Наталія Драч, голова 
Володимирівської сільради

«На території нашої сільради 
функціонує два медичних за-
клади, один із яких — у с. Кози-
рів. Наразі ФАП діє у спільному 
приміщенні (також там розта-
шована сільська бібліотека та 
клубна кімната. — Ред.). Завдяки 
майже 45 тис. грн від підприєм-
ства «Краснопавлівський КХП» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» вдалося оновити усі вікна 
та вхідні двері в будівлі. Ми дуже 

вдячні Компанії за розуміння, адже 
останні півстоліття дані конструкції 
тут не замінювалися. Цей проект 
забезпечить комфортні та затишні 
умови 150 пацієнтам установи. До-
дам, що торік аграрії допомогли у 
спорудженні автобусної зупинки у 
с. Орільське».

Тетяна Литвиненко, 
староста с. Домаха

«Ми дуже вдячні підприємству «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за 
те, що вони відгукнулися на потребу 
пацієнтів нашого фельдшерсько-
акушерського пункту — а це близько 

1100 жителів с. Домаха — та допо-
могли створити комфортні й затишні 
у мови в установі. Мова йде про об-
лаштування маніпуляційної кімнати —
проведення в ній ремонту, встанов-
лення перегородки та утеплення 
підлоги, а також оснащення санітар-
ної кімнати. Відтепер ті жителі, яким 

призначили лікування в райцентрі, 
можуть упевнено проходити про-
цедури (крапельниці) за місцем 
проживання. Додам, що в мину-
лі роки за кошти від Компанії ми 
встановили двері у ФАПі. Також 
аграрії неодноразово підтримува-
ли сільську бібліотеку та школу».

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

та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на встановлення вікон і та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на встановлення вікон і 

дверей у ФАПі с. Козирів (Сахновщинський р-н, Харківська обл.)дверей у ФАПі с. Козирів (Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

Громада с. Домаха (Лозівський р-н, Харківська обл.) дякує Громада с. Домаха (Лозівський р-н, Харківська обл.) дякує 

підприємству «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за фінансування підприємству «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за фінансування 

проекту зі створення комфортних умов у місцевому ФАПіпроекту зі створення комфортних умов у місцевому ФАПі

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Ми неодноразово розповідали на шпальтах газети, як школи та дитячі садочки 

Полтавщини й Черкащини спільно з агропідприємствами Кернел та БФ «Разом 

з Кернел» втілюють у життя важливі справи — проводять поточні ремонти, 

покращують матеріально-технічну базу, організовують цікаві екскурсії. Наразі 

ми підготували для Вас чергову порцію проектів, реалізованих за фінансового 

сприяння Кернел з думкою про дітей.

Зокрема, підприємство «Придніпровсь-
кий край» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» брали участь у співфінансуванні 

облаштування дитячого майданчика у сели-
щі Пальміра (Золотоніський  р-н, Черкась-
ка обл.), виділяли кошти на оновлення систе-
ми опалення у ДНЗ «Оленка» с. Бойківщина 
(Драбівський р-н, Черкаська обл.). А підпри-
ємство «Говтва» (Кернел) спрямувало фінанси 
на придбання продуктів харчування для учнів 
школи с. Артелярщина (Зіньківський р-н, Пол-
тавська обл.).

Алла Сіпко, 
завідувач ДНЗ с. Бойківщина

«Донині для нашого дитячого садочка «Олен-
ка», де виховується 10 діток віком від 1,5 до 
6 років, гостро стояло питання обігріву примі-
щення в зимовий період. Річ у тім, що встанов-
лений тут котел не забезпечував відповідного 
температурного режиму. Вирішити ситуацію 
допомогли аграрії підприємства «Придніпров-
ський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».
Саме вони виділили близько 40 тис. грн для 
встановлення променевого обігріву у спаль-
ній та ігровій кімнатах. Такі променеві лампи 
не сушать повітря та є економічно вигідними. 
Дякуємо кернелівцям за допомогу й за те, що 
завжди стоять на варті проблем нашого за-
кладу».

Михайло Довгаль, 
директор школи с. Артелярщина

«Завдяки тісній співпраці сільської ради в 
особі голови Світлани Манойло та аграріїв 
підприємства «Говтва» (Кернел) нам вдалося 

втілити в життя чергову добру справу. Йдеться 
про кошти, які Компанія спільно з БФ «Разом 
з Кернел» направили на продукти харчування 
для наших учнів. Проект став традиційним, 
адже кернелівці щороку направляють певну 
суму для організації харчування. Взагалі, цей 
процес у закладі проходить у три напрямки: 
дітки пільгових категорій харчуються за ко-
шти державного бюджету, учні 1-4-х класів —
за субвенцією з місцевих бюджетів, 5-9-го 
класів — коштом батьків. Додам, обов’язкови-
ми пунктами підтримки від Кернел є привітан-
ня першокласників з Днем знань, допомога 
в господарчих питаннях — підвезення дров, 
придбання матеріалів для поточних ремонтів, 
участь в організації випускних вечорів, оздо-
ровленні діток. У літній період Компанія до-

помогла у придбанні спортивного інвентарю 
та передала закладу в користування ноутбук. 
Дякуємо Кернел за участь у житті школи».

Олександр Титаренко, 
голова Вознесенської сільради

«Нещодавно у селищі Пальміра був реалізо-
ваний спільний громадсько-спонсорський 
проект зі встановлення ігрового дитячого 
майданчика на території тутешнього дошкіль-
ного навчального закладу, який відвідують 
80 діток. Фінансову допомогу для реалізації 
справи надавали представники депутат-
ського корпусу, батьки, приватні підприємці. 
Підтримали нас і  аграрії підприємства «При-
дніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Варто зауважити, що з представ-

никами цієї Компанії ми маємо доволі гарну 
комунікацію. Вони не відмовляють у допомозі 
в розчистці доріг взимку, завжди надають 
транспорт для господарчих потреб. Також за 
їхнього фінансування нам вдалося придбати 
систему відеонагляду — для того, щоб контр-
олювати безпеку та порядок у громадських 
місцях, закупити форму для спортивної ко-
манди, заасфальтувати територію поблизу 
дошкільного закладу, а ще кернелівці переда-
ли у безкоштовне користування громади во-
донапірну башту та свердловину. Важливим 
моментом є розташування на території на-
шої сільради виробничої бази підприємства, 
а це — робочі місця для селян. Сподіваємося, 
що з часом матимемо ще більш плідні резуль-
тати співробітництва з Кернел».

Підприємство «Придніпровський Край» (Кернел) Підприємство «Придніпровський Край» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на оновлення системи та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на оновлення системи 

обігріву у ДНЗ «Оленка» с. Бойківщина (Драбівський р-н, обігріву у ДНЗ «Оленка» с. Бойківщина (Драбівський р-н, 

Черкаська обл.)Черкаська обл.)

За фінансової участі За фінансової участі 

підприємства підприємства 

«Придніпровський Край» (Кернел) та «Придніпровський Край» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» у смт Пальміра БФ «Разом з Кернел» у смт Пальміра 

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

реалізовано громадсько-реалізовано громадсько-

спонсорський проект зі встановлення спонсорський проект зі встановлення 

ігрового дитячого майданчикаігрового дитячого майданчика
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ   ІНІЦІАТИВИ

Проте, незважаючи на старання та ініціативність гро-
мади, більшість культурних осередків, сільських ама-
торських ансамблів потребують всебічної підтримки, 

починаючи з капітальних ремонтів приміщень і закінчуючи 
оновленням матеріально-технічної бази — придбанням му-
зичного обладнання, комп’ютерної техніки, сценічного вбран-
ня, фінансування поїздок на конкурси та фестивалі тощо.

Розуміючи проблеми культури на селі, агропідприєм-
ства компанії Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом з 
Кернел» всебічно фінансують даний напрям. У 2014-2017 ро-
ках Компанія та Благодійний фонд виділили на підтримку 
культури понад 8 млн грн. Продовжують кернелівці виділяти 
кошти на культурні ініціативи й у поточному році.

Зокрема, підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» придбали сучасний ноутбук для Будинку культу-
ри с. Лозова (Кегичівський р-н, Харківська обл.). А за кошти 
від «Краснопавлівського КХП» (Кернел) в осередку культури 
с. Шульське (Первомайський р-н, Харківська обл.) встанов-
лено двері та вікна.

«Будинок культури — це гордість нашого села. На базі за-
кладу діє жіночий ансамбль «Співаночка», колективи дитячої 
самодіяльності та вокалісти. Тому ми рік за роком, крок за 
кроком намагаємося покращувати стан приміщення закладу, 
якому вже понад півстоліття. У цьому процесі нам допомагає 
Кернел. Торік за кошти від Компанії ми замінили двері на 
аварійних виходах, а тепер встановили металеві двері в двох 
кабінетах та вікна в гуртковій кімнаті. Дуже вдячні аграріям за 
турботу про культурну сферу села».

З повагою, Інна Ватаманюк, 

завідувач БК с. Шульське (Первомайський р-н, Харківська обл.)

«Співпраця з підприємством «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» принесла нашому Будинку культури позитивний 
результат: тут з’явився сучасний ноутбук. Це обладнання 
було нам вкрай необхідне, бо ж завдяки йому ми тепер мо-
жемо на більш якісному рівні організовувати дозвілля жителів 
та активну діяльність місцевих артистів. Дякуємо Кернел за 
фінансування проекту та сподіваємося, що перший досвід 
співпраці стане стартом для багатьох корисних для села та 
його мешканців добрих справ».

З повагою, Тетяна Щука, 

голова Лозівської сільради (Кегичівський р-н, Харківська обл.)

КУЛЬТУРI НА СЕЛI – 
НАЛЕЖНУ ПIДТРИМКУ!

З діда-прадіда українці вміли 

поєднувати працю з цікавим дозвіллям. Клуби 

та будинки культури завжди були основними 

осередками культурного відпочинку в селі. 

Адже саме тут діяла художня самодіяльність, 

працювали різноманітні гуртки, організовувалося 

чимало тематичних заходів. Незмінною 

залишається ситуація й тепер.

Про проекти, нещодавно реалі-

зовані в селах Полтавщини та 

Київщини за фінансової участі 

Кернел, у сьогоднішньому номері нам 

розповідають очільники місцевих гро-

мад та представники агропідприємств 

Компанії. Мова піде про проекти з 

освітлення сільських вулиць, рестав-

рацію транспортних артерій, оновлен-

ня водонапірної мережі.

ДОБРI СПРАВИ ДЛЯ СЕЛА
Для агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» пріоритетним 

напрямком соціальної діяльності є покращення благоустрою та інфраструктури 

сільських населених пунктів. Зокрема, фінансування систематично 

спрямовується на поточні й капітальні ремонти доріг, відновлення систем 

освітлення та водопостачання.

ПРО НIЧНЕ СВIТЛО 
У БРОВАРКАХ ТА САЛIВЦI

Олексій Пиркало, очільник 
Броварківської сільради, 
розповідає, що ліхтарі на 

вулицях села не світилися десят-
ки років. Звичайно, за радянсь-
ких часів мережа існувала, але 
потім був період, як то кажуть, за-
стою. І тільки тепер сільська рада 
спільно зі спонсорами розпочала 
активно вирішувати проблему.

— Сьогодні ми маємо дев’ять 
підстанцій, які забезпечують світ-
ло на вулицях, — коментує Олек-
сій Вікторович. — Дві з них уже 
відремонтовано. Левова частка 
фінансів на їхнє відновлення — це 
кошти сільської скарбниці, по-
над 220 тис. грн. Решта — внесок 
підприємства «Юнігрейн-Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Зокрема, саме за кошти від Ком-
панії відновлене світло на вул. 
Злагоди. Сюди придбано ліхтарі, 
провід, лампи, все підключено до 
спеціального пульта керування.

За словами очільника Бро-
варків, на цьому проект не завер-
шено.

— Зараз на черзі — віднов-
лення ще двох підстанцій, до 
процесу також плануємо залу-
чити кошти підприємства-орен-
даря, — додає наш співрозмов-
ник. — Хочу подякувати Компа-
нії за участь у цій справі, а також 
за всебічну допомогу соціальній 
сфері Броварків — це і поточний 
ремонт у школі, і участь у підго-
товці до відзначення Дня села, і 
безліч інших заходів.

Зі словами подяки на адре-
су Кернел звертається й Любов 

Бовбас, голова Салівської сіль-
ради, адже саме підприємство 
«Кам’янка» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» допомогли кошта-
ми на оплату електроенергії для 
вуличного освітлення.

— У літній період ми не вмика-
ли вуличне освітлення — економи-
ли, — розповідає Любов Олексіїв-
на. — Проте, коли почало раніше 
темніти, почали шукати джерела 
для того, щоб оплачувати дану по-
слугу, оскільки вартість електрики 
значно зросла. На наш запит від-
гукнулися представники компанії 
Кернел, які спрямували кошти на 
сільське комунальне підприєм-
ство, що тримає на балансі елек-
тричну мережу нашого населеного 
пункту. Це підприємство відповід-
но до показників внесло абонплату 
на рахунок районних електроме-
реж, і тепер до Нового року в селі 
гарантовано буде нічне світло.

Також наша співрозмовниця 
уточнює, що з 1 січня 2019 ро-
ку вони планують продовжити 
співпрацю з аграріями для того, 
щоб ліхтарі на сільських вулицях 
світили й надалі.

— Дякую підприємству 
«Кам’янка» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» за те, що увійшли 
в наше становище та не відмови-
ли у допомозі, — завершує Лю-
бов Бовбас. — Додам, що це не 
перший досвід співробітництва з 
Компанією. У поточному році кер-
нелівці направляли кошти на по-
точний ремонт у школі та на від-
значення щорічного фестивалю 
«Золоте колосся Полтавщини».

У вересні завдяки коштам від підприємств «Юнігрейн-Агро» 

(Кернел), «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у селах 

Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.) та Салівка 

(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) з’явилося вуличне 

освітлення.

У ЛИМАНI ДРУГОМУ ОНОВЛЕНО 
ВОДОНАПIРНУ МЕРЕЖУ

Нещодавно у с. Лиман Другий (Решетилівський р-н, Полтавсь-

ка обл.) реалізовано проект із оновлення насосного обладнання. 

Фінансування на цю справу, окрім коштів із сільського бюджету, 

залучено й від підприємства-орендаря «Говтва» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

Ольга Глазкова, голова села, уточнює, що аграрії не вперше долу-
чаються до вирішення питань, пов’язаних із покращенням якості 
водопостачання.

— Цьогоріч Кернел уже спрямовував фінансування на поточний ре-
монт насосного обладнання та придбання датчика тиску, — коментує 
Ольга Петрівна. — Тому, коли на часі була планова заміна насоса, ми 
вкотре звернулися до Компанії. Там виділили 18 тис. грн, ще близько 13 
тис. грн додано з сільської скарбниці. Таким чином, ми спільно вирішили 
питання. Дякуємо за це Кернел.

Крім того, голова Лиману Другого говорить про те, що представники 
підприємства «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» фінансують інші 
важливі проекти. Зокрема, йдеться про проведення днів села, підтрим-
ку освіти, придбання парт для учнів першого класу, закупівлю сценічних 
костюмів для ансамблю художньої самодіяльності та оплату для виготов-
лення дзвонів для Свято-Покровської церкви.

У ФАРБОВАНОМУ 
ТА ЧЕРНЯХIВЦI 
ПОКРАЩЕНО 
ДОРОЖНЄ 
ПОКРИТТЯ

Влітку за фінансування підприємства 

«Придніпровський Край» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» реалізовано 

низку проектів з ремонту дорожнього 

покриття в селах Київщини та 

Черкащини. Аграрії направили на це 

майже 3,4 млн грн. Покращення стану 

транспортних артерій за підтримки 

Кернел тоді відбувалося й у селах 

Черняхівка та Фарбоване 

(Яготинський р-н, Київська обл.).

А в осінній період почався черговий етап 
реконструкції дорожнього покриття. 
Компанія не зупинилася на отриманих 

результатах та продовжила фінансувати ям-
кові ремонти вулиць у вказаних населених 
пунктах. Бюджет останнього «траншу» Кер-
нел склав 160 тис. грн.

Катерина Чернякова, 
голова Черняхівської  сільради

«Цьогоріч Кернел уже направляв фінансу-
вання у розмірі 200 тис. грн для капітально-
го ремонту частини дорожнього покриття 
по вул. Миру нашого села. А оскільки стан 
доріг — досить важливе та актуальне питан-
ня, бо ж фактично всім сільським шляхам по-
кращення не завадить, то Компанія вкотре 
підключилася до процесу. За фінансування 
Кернел проведено заливку бетоном та ас-
фальтом ділянки покриття біля приміщення 
відділення зв’язку, магазину та школи. Вдячні 
кернелівцям за підтримку».

Олена Житник, 
голова Фарбованської сільради

«У літній період підприємство «Придніпров-
ський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
допомогли нам покращити стан дорожнього 
покриття на вул. Піонерській, яка є централь-
ною транспортною артерією. Тоді Компанія 
спрямувала на це 300 тис. грн. Тепер агра-
рії профінансували проведення часткового 
ямкового ремонту по вулицях Кутовій, Лесі 
Українки, Шевченка та Партизанської Кому-
ни. Аграрії придбали необхідну кількість ви-
тратних матеріалів —  асфальту та бетону, а 
також оплатили роботу підрядника. Таким 
чином, у цьому році в напрямку покращення 
стану доріг ми з Кернел попрацювали доволі 
плідно. За це дякую!»

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

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

придбали для культурного осередку с. Лозова придбали для культурного осередку с. Лозова 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.) сучасний ноутбук(Кегичівський р-н, Харківська обл.) сучасний ноутбук

У приміщенні Будинку культури У приміщенні Будинку культури 

с. Шульське (Первомайський р-н, с. Шульське (Первомайський р-н, 

Харківська обл.) завдяки фінансуванню Харківська обл.) завдяки фінансуванню 

Кернел оновлено двері та встановлено Кернел оновлено двері та встановлено 

вікна у гуртковій кімнатівікна у гуртковій кімнаті
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Юрій Борисович ШапошникЮрій Борисович Шапошник    
 Посада:Посада:  керуючий тракторною дільницею керуючий тракторною дільницею 

на підприємстві «Придніпровський Край» (Кернел)на підприємстві «Придніпровський Край» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«Для мене головним у роботі завжди було бачити результат. І саме в сіль-
ськогосподарській сфері є така можливість — планувати, покроково втілюва-
ти в життя плани та отримувати гарні показники. До команди аграріїв Кернел 
я приєднався у 2011 році. Розпочинав з позиції заступника директора тоді 
ще агрофірми «Куйбишево». Потім була служба в Збройних силах України, 
після чого повернувся працювати на підприємство. Торік після структурних 

реорганізацій на базі Придніпровського кластера утворилося три матеріально-технічних бази — у Вишнево-
му, Лубнах та Пирятині. Мені запропонувати стати керуючим цих дільниць. По суті я координую їхню діяль-
ність, відповідаю за процес забезпечення справності техніки до її виходу в поля. Додам, що кожна зі згаданих 
баз має свого керівника та штат працівників. Окремими напрямками є контроль за роботою автопарку, а 
також кормозаготівлею для МТФ Молочного кластера Компанії. У Кернел подобається, по-перше, перспек-
тива розвитку та можливість самореалізації, по-друге, те, що всі процеси виконуються планово, відповідно 
до прописаних процедур, а по-третє, радує те, що Компанія йде шляхом інновацій та прогресивних техноло-
гій. Переконаний, Кернел — це ідеальний вибір для тих, хто прагне розвивати професійні навики та досяга-
ти успіху».

КЕРНЕЛ — провідний і найбільший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону Чорноморського басейну на 
світові ринки. Кернел щороку підтверджує беззаперечне лідер-
ство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та гло-
бальних рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються 
на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кернел було ви-
знано найкращим у країнах Центральної та Східної Європи 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 прозо-
рості найбільших компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно 
дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірландській 
фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Тор-
говельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію 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 дi-
яльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія постачає 
на міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пше-
ниці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у 
більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну 
продукцію на понад  540 тис. га землі. Одночасно з виробни-
чою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл 
i малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кер-

ДОВIДКА
  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ПРИВIТАЛИ З ПОВАЖНИМ ЮВIЛЕЄМ

У жовтні славний 90-річний ювілей відзначила Віра Степанівна Гідін із 
смт Драбів, що на Черкащині. Представники підприємства «При-
дніпровський Край» (Кернел) не залишили без уваги таку значиму под-

ію, завітавши на поріг ювілярки з подарунками та привітаннями.
За іменинним столом, де зібрались родина й гості, звучали зворушли-

ві побажання, були щирі обійми. Бабуся Віра ділилась спогадами про своє 
непросте життя, де було місце і сльозам, і радості (адже 45 років Віра Сте-
панівна важко працювала у колгоспі). І, звісно ж, не обійшлося без задмуху-
вання свічок на торті!!!

Олександр Петрович СтефуракОлександр Петрович Стефурак    
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва у регіональному  тракторист-машиніст с/г виробництва у регіональному  

управлінні «Аршиця» (у структурі СТОВ « Говтва»)управлінні «Аршиця» (у структурі СТОВ « Говтва»)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2015 року з 2015 року

«Ще в дитинстві розумів, що моя майбутня професія обов’язково буде пов’я-
зана з великою технікою та роботою на землі. Найяскравіші спогади дитя-
чих років, це коли мій батько, який працював механізатором, брав мене з 
собою в поля. Що стосується працевлаштування у Кернел, то таке рішення 
було доволі зваженим, адже з діяльністю Компанії був знайомий не з чуток, 
а на власні очі спостерігав за роботою цих аграріїв, оскільки одна з вироб-

ничих баз розташовується за кілька кілометрів від мого села. За роки в Компанії встиг пропрацювати слю-
сарем-ремонтником, різноробом, механізатором на малих тракторах, а торік отримав підвищення — мене 
закріпили за сучасним агрегатом, трактором John Deere. У цьому сільського господарському сезоні долу-
чався до робіт з передпосівної культивації, операцій подрібнення решток після збирання урожаю, оранки. 
А навесні поставив власний рекорд — культивацію 120 га землі за зміну. У Кернел працювати дуже подоба-
ється, бо тут, окрім професійного колективу, є безліч можливостей для того, щоб підвищувати свій рівень 
знань і навичок. Це постійні навчання з підвищення кваліфікації, всебічна підтримка з боку старших колег 
та керівництва. Тут я зрозумів, що завжди потрібно рухатися вперед, не боятися запитувати, уточнювати, ра-
дитися, коли в чомусь не впевнений. Бо успіх — це довгий шлях, який загартовує людину, а по-справжньому 
успішним стає той, хто проходить цей шлях самостійно, і самостійно створює себе як професіонала».

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 Полтавської обл.; с. Вознесенське, 
Золотоніський 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.; с. Вознесенське, 
Золотоніський 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

Детальна інформація за номером:

(066) 290-02-28

(067) 513-32-92

СТОВ «МРІЯ» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва

м. Лозова, Харківська обл.

Посвідчення тракториста-машиніста категорії В1.
Досвід роботи.

Водій автотранспортних засобів

м. Лозова, Харківська обл.

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

Контактна особа:

Наталія Швець

Детальна інформація за номером:

(050) 308-46-52

нел. Основне завдання — фінансово-матерiальна пiдтримка 
громадських iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня життя та добробуту населення. 
У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в про-
граму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел». У Полтавській області Компанія обробляє 
землі в Оржицькому, Лубенському, Пирятинському, Гре-
бінківському, Глобинському, Кременчуцькому районах та 
представлена підприємствами «Вишневе-Агро» (Кернел), 
«Юнігрейн-Агро» (Кернел).
У Новосанжарському, Кобеляцькому, Кременчуцькому, Ко-
зельщинському районах Полтавщини працює регіональне 
управління «Аршиця» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). 
У Решетилівському та Семенівському — «Говтва» (Кернел). 
У Зіньківському, Котелевському, Чутівському — регіональне 
управління «Україна» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). 
У Драбівському та Золотоніському районах Черкащини, а та-
кож у Яготинському районі Київської області інтереси Кернел 
представляє підприємство «Придніпровський Край». У Чиги-
ринському районі Черкащини та Світловодському районі Кіро-
воградщини працює підприємство «Кам’янка» (Кернел). Що 
ж до Харківської області, то тут компанію Кернел представля-
ють: підприємство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозівсько-
му, Сахновщинському, Кегичівському, Нововодолазькому, 
Красноградському та Валківському районах, «Краснопавлів-
ський КХП» (Кернел), що орендує землі в Лозівському, Пер-
вомайському, Сахновщинському та Балаклійському районах, 
а також підприємство «Україна» (Кернел), що обробляє паї в 
Шевченківському районі області. На вказані підопічні терито-
рії поширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

До Вашої уваги — яскраві фото До Вашої уваги — яскраві фото 

з ювілею Віри Степанівни Гідінз ювілею Віри Степанівни Гідін
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

Хоч качки й водоплавні, але надмірну во-
логість переживають погано, ще гірше 
на них впливає бруд. Тому важливо, 

щоб господар підібрав для них правильну 
підстилку. Можна тримати птахів на сітчастій 
або рейковій підлозі, але в нашому кліматі їм 
буде надто холодно, так що найкраще зро-
бити вибір на користь глибокої підстилки.

Чим вигідна 
глибока підстилка?

Качкам до вподоби, коли господар під-
сипає їм настил, на якому постійно буде 
сухо. Волога накопичуватиметься на споді, 
тоді як верхній шар залишатиметься сухим. 
З якою підстилкою утримання качок взимку 
буде максимально комфортним? Як під-
стилку можна використовувати солому, сіно, 
тирсу. Деякі птахівники використовують на-
віть торф, адже він чудово здатний вбирати 

вологу й поглинати запахи. Рекомендується 
використовувати сіно, оскільки качки одно-
часно зможуть вибирати з нього смачні лис-
точки.

Тирса як підстилка для качок підходить 
дещо гірше — коли вона перепріває, відбу-
вається виділення газу, тож у пташнику буде 
надто задушливо. Протягом року для підстил-
ки птахам знадобиться до 16 кг сіна або соло-
ми. Торфу й тирси піде трохи менше — до 14 
кг. У процесі заготовки підстилкового матері-
алу необхідно врахувати також те, що місце 
вигулу в зимовий період обов’язково висти-
лається — інакше птахи морозитимуть лапи.

Чи потрібне освітлення?

Величезне значення для качок має освіт-
лення, особливо якщо передбачається їхнє 
утримання взимку. Як і будь-яка інша птиця, 
качка в темряві погано бачить і через це не 

може клювати корм. Це відразу ж позна-
чається на продуктивності. Тому господар 
повинен забезпечити для птахів додаткове 
освітлення — до 14 годин на добу. Це осо-
бливо актуально в період продуктивності.

Купання

Оскільки качки водоплавні, взимку вони 
не проти купання. Якщо близько пташника є 
водойма, можна організувати ополонку для 
пернатих. У цьому випадку краї ополонки слід 
захистити на глибину до одного метра — в 
іншому випадку качка може потрапити під лід 
при пірнанні. На краях ополонки укладаєть-
ся солома — це ще один важливий момент, 
якщо потрібно утримувати качок взимку. Ка-
чок випускають на ставок лише тоді, коли на 
вулиці немає вітру, температура повітря при 
цьому не повинна падати нижче мінус два-
дцяти градусів. Якщо можливість купання в 

ополонці відсутня, на вигулах у дворі вста-
новлюють корита — цього достатньо, щоб 
птахи вимили своє оперення.

Годівля

У зимовий період качок годують прямо 
на вигулах, якщо птахів тримають у регіо-
нах з теплим кліматом. У північних широтах 
птахів годують у хліві, потім випускають на 
кілька годин на прогулянку. Напування орга-
нізовують таким чином, щоб у качок не було 
можливості залазити в поїлки та розхлю-
пувати воду. Будь-яка зручна ємність може 
використовуватися як поїлка та годівниця, 
головне — щоб усе поголів’я мало доступ 
до корму — це актуально не лише взимку, а 
й у будь-яку іншу пору року. Важливо, щоб 
весь інвентар перебував у чистоті. Будь-які 
залишки корму викидаються, на наступне 
годування рештки залишати не слід.

ПРАВИЛЬНЕ УТРИМАННЯ 
КАЧОК У ЗИМОВИЙ ПЕРIОД 

У ДОМАШНIХ УМОВАХ
Важлива тема, яка хвилює багатьох птахівників, — утримання качок взимку. 

У цей час птахів зазвичай тримають у сараях або хлівах. Щільність посадки 

на 1 кв. м становить три-чотири голови у північних регіонах і до п’яти голів на 

території південних регіонів.

ЗИМОВИЙ РАЦIОН ДЛЯ КРОЛИКIВ

Хоча годувати кроликів одним сі-
ном неправильно, проте сіно є 
основою їхнього зимового раці-

ону. Але корм має бути найвищої яко-
сті, бажано, щоб сіно було зібрано на 
луках з різнотрав’я і саме в період, що 
передує цвітінню трав або в момент 
їхнього цвітіння. Сіно, заготовлене з 
трав, які відцвіли, стає грубим, у ньо-
му мало поживних речовин, і кролики 
їдять його неохоче.

З рослинних грубих кормів кро-
лики в зимовий період добре поїда-
ють і гілковий корм. Його необхідно 
заготовлювати в період з травня по 
липень, коли листя на гілках найбільш 
соковите. Згодовувати можна до 
150 грамів на день на одну голову. 
Кролики охоче поїдають заготовлені 
віники з осики. Корисно також зго-
довувати кроликам у зимовий період 
гілки хвойних порід дерев.

Доброю вітамінною підгодівлею 
для вуханів узимку є висушена, дріб-
но нарізана кропива. Згодовувати її 
найкраще разом з вареною карто-
плею. Заготовлювати кропиву мож-
на протягом всього її вегетативного 
періоду. Сушити можна як цілу, так і 
січену. Останній варіант вигідніший, 
оскільки при подрібненні сушеної 
кропиви значна кількість рослин іде 
у відходи. Зберігати висушену кропи-

ву найкраще в закритій тарі, у мішках 
або в ящиках. Перед тим як змішати 
кропиву з картоплею, її необхідно за-
парити гарячою водою.

У будь-яку пору року одними з 
найкращих у раціоні для кроликів є 
соковиті корми. Саме в них міститься 
велика кількість речовин і мікроеле-
ментів, необхідних для нормальної 
життєдіяльності тварин. Справжніми 
ласощами для кроликів, і не тільки в 
зимовий період, є морква. Її кролики 
можуть поїдати у великих кількостях 
без будь-якої шкоди для організму. 
До вподоби вуханям і картопля. Її 
можна згодовувати як у сирому, так і у 
вареному вигляді, використовуючи як 
основу для поживних мішанок. Крім 
цих двох культур, до соковитих кор-
мів, які можна використовувати для 
годування кроликів у холодну пору, 
можна віднести кормовий, столовий і 
цукровий буряк, капусту, топінамбур, 
гарбуз, кабачок. Головною умовою 
використання соковитих кормів для 
годівлі кроликів є їхня чистота. Якщо 
тваринам згодовувати немиті соко-
виті корми, це може спровокувати 
розвиток шлунково-кишкових захво-
рювань, які нерідко призводять до 
летальних наслідків. Важливо також 
стежити, щоб соковиті корми не були 
вражені гниллю — такі корми теж не 

КОРОВА ВЗИМКУ. 
Як пiдвищити надої
Кількість молока залежить від низки факторів. 

Це й сезон, і час отелення, і склад кормів, і умови 

утримання, і навіть режим доїння. Низька температура 

аж ніяк не сприяє великим надоям. Але є декілька 

порад, які допоможуть збільшити кількість молока в 

дійницях.

Корові важливий режим. Тому годувати її необхідно ре-
гулярно, чітко дотримуючись графіку, із урахуванням 
особливостей породи. Наприклад, рекордисткам тре-

ба їсти більше, бо вони витрачають удвічі більше ресурсів, 
ніж звичайні корови. Крім того, здоювати молоко слід також 
регулярно. Що ретельніше дотримуватиметеся графіку до-
їння, тим кращими будуть результати.

 Корові необхідний масаж. Щоб молоко краще відходи-
ло, а у вим’ї не було застоїв, слід робити масаж молочних за-
лоз або вправи для стимуляції секреції.

 Корова потребує тепла. Головний ворог надоїв — холод. 
У холодному приміщенні надої зменшуються на 10-15%. Крім 
того, корова, яка мерзне, втрачає й вагу, адже багато енергії 
від їжі вона витрачає на обігрів тіла.

 Корова хоче їсти. Під час суворої зими або посушливого 
літа корові необхідні соковиті й поживні корми. Після отеле-
ння можна навіть давати корму трохи більше норми. Це на-
зивається авансуванням — годівлею з запасом.

 Корові треба рухатись. Для підвищення продуктивності 
корови важлива активність. Тварини повинні гуляти, по мож-
ливості щодня, а не стояти нерухомо у стійлі.

 Корова любить увагу. Важливим чинником, що впливає 
на підвищення надоїв, є ставлення до тварини. Корови пре-
красно відчувають настрій і характер людини. Не кричіть на 
худобу, спілкуйтеся ласкаво, гладьте й розмовляйте з нею. 
Кількість молока залежить від рівня довіри й доброзичливості 
до корови.

 Корову варто чистити. Гігієна для корови — основне 
правило, якого повинні дотримуватися господарі. Особливо 
в зимовий період ретельно слідкуйте за сухістю підстилки, 
чистотою вим’я та ніг. Тому не лінуйтеся й частіше приводьте 
свою годувальницю до ладу. Чистьте та мийте її.

Це, здавалося б, зовсім прості правила, які знають усі, 
а проте часто нехтують ними або лінуються. Але щойно Ви 
почнете їх дотримуватися, як життя зміниться. А корова 
неодмінно віддячить смачним молоком.

Зимовий період, мабуть, найважчий для будь-якого кролівника і 

його тварин. Вдало пережити зиму дозволяє повноцінне годування 

кроликів. Але більшість кролівників-початківців взимку переводять 

своїх вихованців на сіно, оскільки це найдешевший корм. Хоча, якщо 

годувати кроликів одним тільки сіном, пережити холоди їм буде 

вкрай важко, тим більше після такої дієти їм буде вдвічі складніше 

почати відновлення поголів’я відразу ж з настанням весняного тепла. 

Годування кроликів у зимовий період має бути повноцінним, у кормах 

повинні міститися всі необхідні речовини й мікроелементи, без яких 

неможливе повноцінне функціонування організму тварини.

слід використовувати для годівлі кро-
ликів. 

До соковитих кормів можна від-
нести й силос. Денна норма силосу 
для одного дорослого кролика —
100-150 грамів.

Основним кормом для кроликів у 
зимовий період, безперечно, є зерно 
злакових культур. Зернові корми, ма-
буть, найпоживніші з усього раціону 
кроликів, саме тому їх ще називають 
концентратами. Але й тут є свої лі-
дери за вмістом поживних речовин. 
Перше місце посідає овес.

Концентровані корми можна зго-
довувати як окремо, так і в сумішах. 
Тобто ви можете годувати кроликів і 
одним видом зерна, скажімо, вівсом, 
а можете змішувати овес, ячмінь, 
пшеницю й давати своїм вихован-
цям цю мішанку. Краще за все, якщо 
перед згодовуванням зерно буде 
подрібнене. Так воно краще засво-
юється, а ще при годуванні кроликів 
подрібненим зерном менше відходів.

Не варто забувати й про воду. 
Вода у кролячих клітках повинна бути 
постійно, і бажано, щоб вона була те-
плою. Це служитиме гарантією того, 
що кроликам будуть не страшні за-
студні захворювання, які в зимовий 
період нерідко призводять до за-
гибелі тварин. Якщо ж Ваші кролики 
живуть у клітках на вулиці, необхідно 
кілька разів на день наповнювати по-
їлки теплою водою.

Деякі кролівники замість води 
взимку кладуть кроликам у поїлки 
сніг. Так, сніг — це вода у твердому 
стані. Але він холодний, та й темпе-
ратура як усередині клітки, так і поза 
нею мінусова. Поєднання цих факто-
рів може спричинити захворювання 
Ваших вихованців на застуду. А її кро-
лики переносять дуже важко.
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  СКАНВОРД

ВIТАЄМО!
17 листопада 80-річний ювілей відзначає 

ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА ЛЯПІНА 
з с. Бессарабівка (Кегичівський р -н, 

Харківська обл.).

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.

З повагою, колектив підприємства 
«Мрія» (Кернел)

22 листопада 80-річний ювілей завітає на поріг 
МАРІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ НЕСТЕРЕНКО з с. Петрівка 

(Красноградський р-н, Харківська обл.).

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.

З повагою, колектив підприємства 
«Мрія» (Кернел)

25 листопада 55-річчя святкуватиме ВОЛОДИМИР 
ІВАНОВИЧ БОРИСЕНКО з с. Миколаївка 

(Лозівський р-н, Харківська обл.).

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!

Ось і загорілася вже 55-та свічка
Вам на ювілейному столі!

Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття — довгий вік!

Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!

Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

З повагою, колектив підприємства 
«Мрія» (Кернел)

17 листопада 60-річчя відзначатиме 
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ЛІСОВИЙ 

із с. Шульське (Первомайський р-н, 
Харківська обл.).

В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас — щонайкращі наші слова:

Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

З повагою, колектив підприємства 
«Краснопавлівський КХП» (Кернел)

4 листопада славний 90-річний ювілей 
відзначатиме МИКОЛА ПЕТРОВИЧ МИРОНЕНКО 

з с. Роздолля (Первомайський 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 підприємства 
«Краснопавлівський КХП» (Кернел)

1 листопада славну ювілейну дату відзначає 
ГАННА МИКОЛАЇВНА КОЗУЛЯ, жителька 

Оболонської сільської ради, 
що в Семенівському районі Полтавщини.

Від усього серця вітаємо з 90-річчям! 
Такий ювілей — дуже важлива і значима подія, адже 

далеко не кожному судилося зустріти настільки 
поважний вік. Бажаємо, щоб здоров’я не підводило, 
життєлюбність і оптимізм ніколи не припинялися, а 
близькі люди радували своєю турботою та увагою. 
Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, 

адже це і є запорука довголіття.

З повагою, колектив підприємства 
«Говтва» (Кернел)

5 листопада ювілей постукає у двері 
НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ  АНТОНЮК із с. Сазонівка 

(Шевченківський р-н, Харківська обл.).

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.

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

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою, колектив підприємства 
«Україна» (Кернел)

Колектив підприємства «Говтва» (Кернел) вітає 
своїх пайовиків — іменинників листопада, 

жителів сіл Артелярщинської (Зіньківський р-н,
Полтавська обл.) та Покровської сільрад 
(Решетилівський р-н, Полтавська обл.):

•5 листопада — ТАМАРУ ВІКТОРІВНУ ЧУБ;

•7 листопада — ТЕТЯНУ ГРИГОРІВНУ КАРПУХНО;

•8 листопада — ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНУ 
ЛИТВИНОВУ;

•12 листопада — ВАЛЕРІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА 
ЖУГАРЯ;

•15 листопада — НАДІЮ СВИРИДІВНУ 
ДОБРОВОЛЬСЬКУ;

•15 листопада — ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
НЕГРУБА;

•19 листопада — ГРИГОРІЯ ПЕТРОВИЧА ЧЕРКАСА;

•19 листопада — МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПЕДЧЕНКА;

•20 листопада — КАТЕРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ 
ЖУПАНИН;

•20 листопада — АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА 
ВОЙКА;

•21 листопада — КАТЕРИНУ ВАСИЛІВНУ ВИЗІР;

•21 листопада — МАРІЮ ПЕТРІВНУ ЦАП;

•22 листопада — ГАННУ ПЕТРІВНУ ЄЩЕНКО;

•23 листопада — ВОЛОДИМИРА ГРИГОРОВИЧА 
ОЛЕКСІЄНКА;

•23 листопада — ТАМАРУ ГРИГОРІВНУ ТЕСЛЮ;

•26 листопада — ІВАНА ІВАНОВИЧА БОНДАРЕНКА;

•27 листопада — ГАННУ ВАСИЛІВНУ ТРУТ;

•27 листопада — ЛЮБОВ ЯКІВНУ НЕСТЕРЕНКО;

•28 листопада — МИХАЙЛА МИТРОФАНОВИЧА 
ШЕВЧЕНКА.

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!

Колектив підприємства «Придніпровський 
край» (Кернел) вітає іменинників — жителів 
сіл Золотоніського та Драбівського районів 

Черкащини:

•3 листопада — ГАННУ ФЕДОТІВНУ БАНДУРУ 
з смт Драбів;

•13 листопада — УЛЯНУ ОМЕЛЯНІВНУ 
ОПАНАСЕНКО з смт Драбів;

•20 листопада — ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА 
ЛИСАКА з смт Драбів;

•22 листопада — МАРІЮ ПАНАСІВНУ ЦИБАНЬ 
із с. Яворівка;

•28 листопада — ГАННУ СЕМЕНІВНУ ПРОСЯНИК 
із с. Дмитрівка.

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 листопада — жителів сіл 

Вишневе й Тимки (Оржицький р-н, 
Полтавська обл.):

•3 листопада — ГАННУ МИКИТІВНУ СОРАЖЕВСЬКУ;

•21 листопада — ГАННУ ІВАНІВНУ МИРОНЕНКО;

•26 листопада — ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ ГРУНЬ.

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 «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 
вітає іменинників листопада — жителів 

с. Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.):

•1 листопада — МИХАЙЛА ГНАТОВИЧА БАБЕНКА;

•1 листопада — ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
ТРИБРАТА;

•12 листопада — АНАСТАСІЮ ЛАРІОНІВНУ 
БІЛІЧЕНКО;

•17 листопада — МАРІЮ ГРИГОРІВНУ БІЛОБАБУ;

•20 листопада — ГАННУ МИХАЙЛІВНУ РОГОВУ;

•21 листопада — ОЛЕНУ ГНАТІВНУ ІВАХНО;

•24 листопада — НІНУ СЕРГІЇВНУ СВИРИДЕНКО.

У святковий день
Прийміть вітання

Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ 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-ЕНЕРГЕТИК
Полтава, Суми, Харків, Кропивницький, Миколаїв, 
Вінниця, Чорноморськ

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Чорноморськ, 
Вінниця

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Чернігів, Черкаси

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ 
Полтава, Миколаїв

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава, Суми

Елеватор

АГРОНОМ 
Харків, Чернігів, Суми, Полтава, Черкаси,
Хмельницький, Тернопіль

Агропідприємства 

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. 

МЕХАНІК С/Г ТЕХНІКИ
Хмельницький, Тернопіль 

Агропідприємства 


