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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОЛЕКТИВ. 
Кожен кернелівець — це висо-

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

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

своїх родин та всієї України.

стор.

2

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
За нашими вікнами весна. А отже, по-

переду на нас чекає період активного про-
будження до нових корисних справ, соці-
альних проектів та перемог.

У сьогоднішньому випуску ми, як за-
вжди, розповімо, чим жили села та гро-
мади Полтавщини, Харківщини, Черкащи-
ни, Київщини й Кіровоградщини в місяці, 
що минув. А ще про те, яких результатів 
було досягнуто завдяки співпраці з агро-
підприємствами Кернел та БФ «Разом з 
Кернел».

Проте окремий акцент хотілося б 
зробити на іншому — на виробничих до-
сягненнях аграріїв Кернел. Навесні тра-
диційно підбиваються підсумки сільсько-
господарського сезону. 2018-й став для 
Агробізнесу Компанії роком нових викли-
ків, перспектив  та рекордного урожаю. 
Ми вкотре довели, що можемо змінюва-
ти країну, зміцнювати її аграрний потен-
ціал та впевнено дивитися у майбутнє. 
14 березня найкращі співробітники агро-
підприємств Кернел отримали заслужені 
нагороди щорічного конкурсу Ліга Чемпі-
онів Агробізнесу. На шпальтах газети Ви 
знайдете яскраві світлини із заходу та не 
менш емоційні коментарі переможців, які 
є Вашими сусідами, односельцями, зем-
ляками, а можливо, і близькими людьми.

Тепер щодо соціальних проектів, спря-
мованих на підтримку сільської освіти. За-
вдяки фінансуванню від агропідприємств 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» у вихован-
ців дитсадка с. Лиман Другий (Решети-
лівський р-н, Полтавська обл.) з’явилися 
нові іграшки, у малюків із ДНЗ «Сонечко» 
с. Каленики (Решетилівський р-н, Пол-
тавська обл.) — спортивний інвентар, а 
харчоблок школи с. Глинськ (Світловодсь-
кий р-н, Кіровоградська обл.) обзаві-
вся сучасним обладнанням. Крім того, 
для кабінету першокласників освітнього 
осередку с. Броварки (Глобинський р-н, 
Полтавська обл.) придбано килимове по-
криття. Детальніше про ці справи читайте 
в номері.

Результативною виявилася операція 
порятунку сільських територій від снігово-
го полону, адже зима була сніжною. Заме-
ти на автодорогах та вулицях українських 
сіл настільки ускладнили пересування, що 
без допомоги важкої техніки прибрати їх 
було неможливо. На боротьбу з негодою 
вийшла снігоочисна техніка Кернел. І ре-
зультат — 76 тис. км розчищених шляхів —
не забарився! Дякуємо за цей, переконані, 
не останній рекорд, всім співробітникам 
агропідприємств Компанії, які долучалися 
до процесу.

Ще кілька слів скажемо про проек-
ти з підтримки медицини на Харківщи-
ні. Так, підприємство «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» активно допомага-
ли коштами сільським закладам охорони 
здоров’я. У результаті в ФАПі с. Кирилів-
ка (Красноградський р-н, Харківська обл.) 
розпочалися роботи з ремонту покрівлі, 
для медичної установи с. Троїцьке (Шев-
ченківський р-н, Харківська обл.) заку-
плено дрова для опалення приміщення, а 
для медзакладів Бессарабівської сільради 
(Кегичівський р-н, Харківська обл.) — об-
ладнання та інструментарій.

Тож запрошуємо перегорнути сто-
рінки улюбленої газети! Впевнені, тут Ви 
знайдете чимало цікавої та корисної ін-
формації.

Дякуємо, що залишаєтеся з нами, 
що довіряєте та дієво співпрацюєте 

на благо своїх родин та сіл!

Весняної погоди в серцях, 
миру та спокою в оселях!
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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

IНIЦIАТИВИIНIЦIАТИВИ
АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КЕРНЕЛ СПІЛЬНО 

З БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
допомагають творчим колективам 
підопічних сіл з ремонтом закладів  

культури та коштами на нові сценічні 
костюми. Результатами втілених 
проектів діляться представники 

громад Полтавщини 
та Київщини.

 У 2018 році агропідприємства компанії Кернел, що працюють на Полтавщині, Харківщині, Черкащині, 

Київщині та Кіровоградщині, сплатили понад 600 МЛН ГРН податків. Загальна сума податкових коштів, 

які Кернел спрямував у державний та місцеві бюджети країни, склала 1 МЛРД 800 МЛН ГРН.

 Обсяг інвестицій АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» У СОЦIАЛЬНУ 

СФЕРУ українських сіл у 2018 році склав 43 МЛН ГРН. Порівняно з результатом 2017-го цей показник 

на третину більший.

 КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ РОЗЧИСТИЛА 76 ТИСЯЧ КІЛОМЕТРІВ АВТОШЛЯХІВ І ВУЛИЦЬ, врятувавши від 

зимового колапсу 350 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ України. До операції з боротьби із заметами було задіяно 

понад 120 ОДИНИЦЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ та близько 150 СПІВРОБІТНИКІВ агропідприємств Компанії.
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ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018:
ЗАРЯДЖАЮТЬ, ПЕРЕМАГАЮТЬ, НАДИХАЮТЬ

ПОРАДНИКПОРАДНИК
ДОСТУПНІ ПОРАДИ, ЦІКАВИЙ 

ДОСВІД ТА ЕФЕКТИВНІ 

РІШЕННЯ на всі випадки життя. 
Усе це чекає на Вас у нашій 

новій рубриці. Приєднуйтеся, 
діліться оригінальними 
рецептами, секретами 

майстерності та господарськими 
хитрощами на сторінках 

улюбленої газети!

 НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ

14 березня у Києві відбулося урочисте нагородження в рамках професійного конкурсу Ліга Чемпіонів 

Агробізнесу Кернел. Понад 700 гостей зі всіх аграрних підрозділів Компанії зібралися, щоб відзначити 

переможців у номінаціях за найвищими показниками виробництва. Це ефективні агрономи, 

механізатори, інженери, тваринники, для яких минулий сільськогосподарський сезон став часом 

рекордних врожаїв та досягнень. Запрошуємо познайомитися з ними.
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  ІНІЦІАТИВИ

НА ВАРТI ЗДОРОВ’Я

  МЕДИЧНА СФЕРА

Світлана Алепір, в. о. старости с. Лівенське 
(Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

«Місцеві артисти на концерті з нагоди 8 Березня пораду-
вали глядачів гарною програмою. І всі жителі громади, хто 
прийшов на свято, побачили, що наші улюблені співаки й 
танцюристи — у нових костюмах: виготовлені у національ-
ному стилі, яскраві, вони додали настрою і артистам, і гля-
дачам. На придбання сценічного вбрання кошти виділили 
підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» — 
партнери, які завжди відгукуються на запити села. Вокаль-
ний ансамбль «Дивосвіт», який діє при сільському осередку 
культури, — це наша гордість. А художній керівник Будинку 
культури Світлана Лисенко — ентузіаст своєї справи. Вона 
знає, як підтримувати культуру на належному рівні. Варто 
сказати кілька слів і про танцювальний колектив, у якому у 
нас задіяні три молоді багатодітні мами. Уявляєте, скільки 
натхнення їм додали нові костюми, адже, погодьтесь, ама-
торам сцени важливо відчувати, що вони роблять потрібну 
справу, а її оцінюють: аплодисментами у глядацькій залі та 
ось такими подарунками від благодійників. Спасибі від усієї 
громади аграріям Кернел за придбання сценічних костюмів 
та за всі інші корисні справи, які вже зроблено і які у нас на-
креслені на перспективу».

Таїса П’явка, в. о. старости с. Маячка (Новосанжарський р-н, 
Полтавської обл.)

«Мами та бабусі, які прийшли напередодні 8 Березня у наш 
дошкільний заклад «Перлинка», були неймовірно вражені 
тим, який ошатний вигляд мали дітки зі старшої групи. Рані-
ше як було: всі приходять святково вбрані, але по-різному. 
А тут — хлопчики в атласних жилетках, в усіх однакові штан-
ці, сорочечки прикрашають краватки-метелики. Справжні 
джентльмени! А поряд і дівчатка — спіднички сучасного 
покрою, капелюшки! Зрозуміло, без підтримки спонсорів, 
якими для нас є підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел», ми не змогли б забезпечити вихованців за-
кладу дошкільної освіти таким вбранням. Батьки вихованців 
щиро вдячні за це аграріям. Додам, раніше кернелівці спря-
мовували фінансування на придбання сценічних костюмів 
для учасників колективів художньої самодіяльності місце-
вого Будинку культури. Вишиті маками та соняхами біло-
сніжні сорочки для вокального ансамблю надають артистам 
ошатності й дарують їм справжню радість, а разом з цим —
сили для виступів. Ми щиро вдячні  Кернел за підтримку 
сільської культури, реальний вклад у збереження найкра-
щих традицій аматорського мистецтва».

Катерина Чернякова, черняхівський сільський голова (Яготин-
ський р-н, Київська обл.)

«Будинок культури у нашому селі — окраса й центр худож-
ньої самодіяльності. Тут відбуваються святкові концерти з 
нагоди різних державних свят, до нас часто приїздять твор-
чі колективи. Майже 30 років працює директором Будинку 
культури Володимир Пивак. І він, і вся сільська громада з 
щирою вдячністю прийняли подарунок від підприємства  
«Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». За кошти Кернел встановлено нові двері для Будинку 
культури. Традиційно вважається, що театр починається з 
вішалки, а наш Будинок культури тепер «починається» з но-
вих дверей. І це тішить його відвідувачів та переконує: ще 
багато разів ці двері відчиняться для чудових програм, кон-
цертів, зустрічей».

ПРО ПIДТРИМКУ 
СIЛЬСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ

Народна творчість розвиватиметься, допоки 

зберігатимуться культурні осередки сіл. 

На жаль, ставлення до сільських клубів та 

будинків культури, рівень їхнього фінансування 

не завжди відповідає реальним потребам 

цих закладів.

У цьому питанні про осередки культури, навіть у найвід-
даленіших селах дбають компанії, які відповідально 
ставляться до соціальних питань на території присутно-

сті. Серед них — агропідприємства Кернел, які спільно з БФ 
«Разом з Кернел» підтримують творчу енергію місцевих мит-
ців то ремонтом БК, то коштами на нові сценічні костюми. 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТІВ З ПІДТРИМКИ 
КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ДІЛЯТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКИ 

ГРОМАД ПОЛТАВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ

Сільська медицина, яка представле-
на амбулаторіями та фельдшерсь-
ко-акушерськими пунктами, поде-

куди є найважливішою ланкою охорони 
здоров’я. Сюди, до медика, якого зна-
ють десятки років, приходять з болями 
й тривогами сільські жителі. У того тиск, 
у того «в боку коле», у когось «нерви», а 
той має серйозніші хвороби. І як боляче 
стає самим лікарям, коли вони безсилі 
надати кваліфіковану допомогу, адже 
позбавлені сучасного (та й найнеобхід-
нішого!) обладнання, працюють у холоді 
чи невпорядкованому приміщенні. Тому 
й дбають кернелівці про об’єкти сільської 
медицини, навіть якщо такі обслуговують 
кілька десятків людей. Участь у спільних 
проектах, придбання медичного інстру-
ментарію, обладнання й навіть елемен-
тарного — дров для опалення — усе це 
нагальні справи представників компанії 
Кернел на Харківщині.

Тетяна Нерушенко, голова Кирилівської 
сільської ради (Красноградський р-н, 
Харківська обл.)

«Наразі ми реалізовуємо важливий 
для нашої сільської ради, а саме для 
села Кирилівка міні-проект, у якому по-
єднано кошти різних бюджетів. Мова 
про ремонт даху ФАПу, на що потрібно 
300 тис. грн. Половину коштів нам виді-
ляє обласна рада, 45% — сільська рада. 
А ось 5% повинна забезпечити громада. 
Зрозуміло, що самим людям назбира-
ти потрібну суму нелегко, тому знайти 
саме ці 5% нам допомогли підприєм-
ство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 

Сільські ради, особливо 

невеликі, не можуть вирішити 

проблеми медицини на місцях 

самотужки. Там, де є надійні 

інвестори, господарники 

нової формації, які вважають 

своїм обов’язком дбати про 

соціальну сферу на територіях 

присутності, проблемні 

питання вирішуються. 

Саме такими надійними 

помічниками сільських громад 

є агропідприємства Кернел та 

БФ «Разом з Кернел». 

Кернел». Це продовжило наші спільні 
справи з Кернел, орієнтовані на благо-
устрій сільських територій. І ми щиро 
вдячні аграріям за підтримку, без цього 
нам би не вдалося вирішити дане питан-
ня. До ФАПу щодня звертаються люди, 
тому дуже важливо забезпечити їм ком-
фортні умови».

Ольга Реуцька, завідувач ФАПу, 
с. Троїцьке (Шевченківський р-н, 
Харківська обл.)

«Наш ФАП обслуговує 213 дорослих міс-
цевих мешканців і 30 дітей. Ми звикли до 
такого навантаження, працюємо удвох 
із санітаркою, маємо досвід роботи. 
Проте є чимало потреб, які стосуються 
створення комфортних умов у закла-
ді. Тому, коли на зиму отримали дрова 
для опалення приміщення від підпри-
ємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел», зраділи такій підтримці. Зараз 
Кернел вирішує питання придбання інга-
лятора для лікування бронхітів. Така до-
помога є суттєвою, вона надає нам віри 
у свої сили й розуміння того, що сільська 
медицина надійно виконуватиме свою 
функцію. Ми добре знаємо, що наші 
пацієнти — це люди похилого віку, яким 
медичний працівник потрібен поряд, 
буквально на відстані простягнутої руки. 

Тому за співпрацю, за допомогу заради 
людей велике спасибі».

Валентина Герасименко, голова 
Бесcарабівської сільської ради (Кегичів-
ський р-н, Харківська обл.)

«На території сільської ради, яка об’єдна-
ла 660 жителів, діють два медичних об’єк-
ти: амбулаторія сімейної медицини в 
с. Бессарабівка та ФАП у с. Коханівка. 
Вони вимагають постійної уваги. Для того, 
щоб утримувати сільську сферу охорони 
здоров’я, ми докладаємо чимало зусиль. 
Добре, що поряд є надійні партнери —
підприємство  «Мрія» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел», які переймається на-
шими проблемами. Нещодавно Компанія 
виділила кошти на придбання інгалятора, 
медичних ліжок та ширми. У нас в амбула-
торії сімейної медицини є денний стаціо-
нар, де пацієнти отримують всі необхідні 
процедури. Крапельницю поставити, 
зробити уколи, інгаляції — нашим людям 
зручно, адже це тут, вдома. Особливо це 
важливо для людей старшого віку. Нині, 
щоб підтримати місцеву амбулаторію сі-
мейної медицини, Кернел знову виділяє 
фінансування  на обладнання. Ми дуже 
задоволені такою підтримкою, хочу поба-
жати співробітникам та Керівництву Ком-
панії міцного здоров’я і довголіття».

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

придбали для закладів медицини Бессарабівської сільради (Кегичівський р-н, придбали для закладів медицини Бессарабівської сільради (Кегичівський р-н, 

Харківська обл.) інгалятор, медичні ліжка та ширмиХарківська обл.) інгалятор, медичні ліжка та ширми

За співфінансування Кернел у ФАПі За співфінансування Кернел у ФАПі 

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

реалізовується проект із ремонту даху приміщенняреалізовується проект із ремонту даху приміщення
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Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних 
територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, 
пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно 

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

3
  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Щодня до сільських навчальних закладів прибігають галасливою 

юрмою дітлахи. Школа дає знання, формує особистість і відкриває 

перспективи на майбутнє. На школу ми всі покладаємо надії щодо 

завтрашнього дня країни. При цьому самі навчальні заклади, особливо 

у сільських населених пунктах, потребують всебічної підтримки. 

На допомогу місцевим осередкам освіти приходять соціально 

відповідальні підприємства. Варто наголосити, що компанія Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» за роки діяльності реалізували тисячі добрих 

справ для навчальних закладів загальної та дошкільної освіти.

«Про хороші справи завжди приєм-
но розповідати. А їх для нашої об’єднаної 
територіальної громади підприємство 
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» зробили чимало.

Наша громада як адміністративна 
одиниця об’єднала дев’ять населених 
пунктів, у яких проживають 4200 меш-
канців, тож зрозуміло, що турбот і по-
всякденних справ вистачає. І з повною 
відповідальністю говорю про те, що наші 
села відчувають підтримку від Кернел. У 
партнерських взаємовідносинах з цією 
Компанією повністю спрацьовує прин-
цип «разом ми можемо багато». Ваго-
мою спільною справою стали роботи з 
ремонту моста, який з’єднує два села — 
Мала Перещепина та Пологи. Зрозуміло, 
цей об’єкт вигідний господарникам, щоб 
не об’їжджати зайві кілометри, але й для 
громади він важливий. Тож підприємство 

надало гуртожиток тим, хто працював на 
будівництві, техніку, підтримували всім 
необхідним.

Не злічити й добрих справ для шко-
ли: ремонт і облаштування кабінетів, по-
дарунки дітям, підтримка учасників всеу-
країнських змагань. Традиційні Дні села, 
відзначення пам’ятних дат, допомога во-
їнам-афганцям — ми завжди знаходимо 
розуміння і взаємопідтримку.

Центром духовності села Старі Сан-
жари стала Свято-Успенська церква, 
збудована у 2017 році. Нині сільський 
храм відвідують прихожани, люди різно-
го віку. А підприємство  «Говтва» та БФ 
«Разом з Кернел» надали благодійну до-
помогу для розпису церкви, що важливо 
для створення особливої атмосфери.

Село Старі Санжари відоме тим, 
що тут у 1784 році народився Архієпис-
коп Мелетій (в миру Михайло Іванович 

Леонтович) — відомий  український ре-
лігійний діяч, педагог, канонізований 
православною церквою. За своє земне 
життя він зробив багато для поширення 
духовності, тож і донині його пам’ятають 
і шанують віруючі люди. Є чимало бажа-
ючих побувати в селі, де народився ду-
ховний просвітник, відвідати святиню. 
Відповідно, ми прийняли рішення й ви-
ділили 2 сотки землі, щоб побудувати 
дерев’яну капличку в пам’ять про відому 
особистість. Наша громада щиро вдячна 
керівництву та всім співробітникам Кер-
нел, які, дбаючи про щоденні земні спра-
ви, виробництво та врожаї, не забувають 
і підтримують об’єкти духовної сфери, 
адже духовність — оберіг української на-
ції. Спасибі за людяність та розуміння!»

З повагою, Анатолій Троян, 

голова Малоперещепинської ОТГ 

(Новосанжарський р-н, Полтавська обл.)

ДБАЮЧИ ПРО СПРАВИ ЗЕМНI, НЕ ЗАБУВАЮТЬ I ПРО ДУХОВНIСТЬ

Місцеві дітки знайомляться з розписом Місцеві дітки знайомляться з розписом 

Свято-Успенської церкви с. Старі Санжари Свято-Успенської церкви с. Старі Санжари 

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

Коштами на відповідні роботи допоміг КернелКоштами на відповідні роботи допоміг Кернел

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ

Завдяки фінансуванню Кернел вихованці дитсадка с. Лиман Другий (Решетилівський р-н, 
Полтавська обл.) радіють новим іграшкам, малюки ДНЗ «Сонечко» с. Каленики (Решети-
лівський р-н, Полтавська обл.) займаються фізкультурою з новітнім інвентарем, а пра-

цівниці їдальні школи с. Глинськ (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.) з легкістю готують 
смачні котлети для 123 діток, адже тепер замість ручної мають сучасну електричну м’ясоруб-
ку. Крім того, для кабінету першокласників освітнього осередку с. Броварки (Глобинський р-н, 
Полтавська обл.) придбано килимове покриття.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВИЩЕЗГАДАНІ ПРОЕКТИ — У КОМЕНТАРЯХ

Олена Глазкова, голова Лиманської Другої 
сільської ради (Решетилівський р-н, 
Полтавська обл.)

«Коли складається така співпраця, як у нас 
із підприємством «Говтва» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел», ми можемо зробити для 
громади багато корисних справ. Особливо 
значима увага аграріїв до освітянських закла-
дів. Скільки радості було у вихованців нашого 
дитячого садочка, коли вони побачили нові 
іграшки! Це не дрібниці — діти повинні відчу-
вати турботу, а ми, дорослі, дарувати їм щас-
тя. Тоді вони виростуть успішними й так само 
даруватимуть щастя наступним поколінням. 
Тому ми щиро вдячні за всебічну підтрим-
ку аграріям Кернел. Додам, що для цього ж 
дитячого садочка було придбано принтер, 
килимок для рухливих ігор. Для нашої школи 
за сприяння Компанії купили лінолеум, також 
для оформлення приміщення придбали чу-
довий, майстерно зроблений стенд з націо-
нальною символікою. І це далеко не повний 
перелік того, що зробили кернелівці для на-
ших навчальних закладів. Підвезення дітей, 
допомога та подарунки до шкільних свят, на-
віть розчищення снігу взимку, коли діти йдуть 
по рівній дорозі, а не пробираються через за-
мети, — це теж великі справи! Ми щиро вдяч-
ні, що керівництво Компанії, у якого в центрі 
уваги, зрозуміло, господарські питання та ви-
конання договірних зобов’язань перед влас-

никами паїв, зважають і на потреби сільської 
освіти».

Ніна Радість, голова Калениківської сільської 
ради (Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

«З 1 вересня дитячий садочок «Сонечко» пе-
редано на баланс райради, тож основне фі-
нансування забезпечує районний бюджет. 
Але всі питання вирішити за державні кошти 
не виходить. І дуже добре, коли поряд є гос-
подарники, які вміють і врожаї вирощувати, і 
податки платити, та ще й допомагати. Як сіль-
ський голова я співпрацюю з усіма суб’єктами 
господарювання, на нашій території функціо-
нують фермерські господарства та ще де-
кілька підприємств. Але, звичайно, найвищий 
коефіцієнт корисної дії ми маємо від підпри-
ємства «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Колектив і батьки 22 дітей, які відвідують 
ДНЗ «Сонечко», щиро вдячні Кернел за при-
дбаний спортивний інвентар, який допомагає 
розвивати ігрові навички».

Світлана Семенченко, директор 
Броварківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Глобинсь-
кий р-н, Полтавська обл.)

«Підтримку підприємства «Придніпровський 
край»(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми 
відчуваємо постійно. Кошти на ремонт школи, 
щоб діти приходили у гарні кабінети, на при-
дбання меблів у класи (парти, стільчики) та 
для адміністрації школи — далеко не повний 

перелік. Школа — це постійні потреби, пов’я-
зані з її діяльністю. Тому й просимо у своїх 
надійних партнерів — компанії Кернел — то 
трактор, щоб щось перевезти, облаштувати 
той чи інший куточок пришкільної території. 
Ось для першокласників, яких у нас 18, по-
просили килим у класну кімнату. І наше про-
хання не залишилося без розгляду — діти вже 
граються на килимі. Ось так з великих і малих 
справ складається реальна допомога, за яку 
ми щиро вдячні Кернел».

Петро Адамов, директор КЗ «Глинське навчаль-
но-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» 
(Світловодський р-н, Кіровоградська обл.)

«У процесі реформування освіти наш навчаль-
ний заклад визначено опорним. Це покладає 
на нас велику відповідальність за організацію 
навчального процесу, розвиток творчих та 

спортивних здібностей школярів. А ще школа 
постійно потребує підтримки з боку небай-
дужих людей, яких ми називаємо благодій-
никами, адже вони й справді роблять хоро-
ші справи заради освіти, а значить, заради 
майбутнього. Два роки тому ми відчули новий 
імпульс у підтримці школи і пов’язуємо це з 
приходом соціально відповідальної компанії 
Кернел, яка підставила нам своє надійне пле-
че. Спершу під час святкування Дня села ми 
отримали два комп’ютери для школи, потім 
Компанія подарувала нашим дітям солодощі 
на Новий рік. Ще одним корисним презен-
том від Кернел, який вже використовується у 
шкільній їдальні, ми не можемо натішитися. 
Йдеться про сучасний холодильник та м’ясо-
рубку. Це суттєва підтримка, адже ми всі від-
повідаємо за здорове та безпечне харчування 
школярів. Величезна подяка аграріям Кернел, 
що працюють з думкою про дітей».

Першокласники школи с. Броварки (Глобинський р-н, Першокласники школи с. Броварки (Глобинський р-н, 

Полтавська обл.) дякують підприємству «Придніпровський край» (Кернел) та Полтавська обл.) дякують підприємству «Придніпровський край» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» за нове килимове покриттяБФ «Разом з Кернел» за нове килимове покриття

Завдяки фінансовій підтримці від Кернел та БФ «Разом з Кернел» Завдяки фінансовій підтримці від Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

у харчоблок школи с. Глинськ (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.) у харчоблок школи с. Глинськ (Світловодський р-н, Кіровоградська обл.) 

придбано холодильник та електром’ясорубкупридбано холодильник та електром’ясорубку
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  НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018:  
14 березня у Києві відбулося урочисте нагородження в 

рамках професійного конкурсу Ліга Чемпіонів Агробізнесу 

Кернел. Понад 700 гостей зі всіх аграрних підрозділів 

Компанії зібралися, щоб відзначити переможців у 

номінаціях за найвищими показниками виробництва. 

Це ефективні агрономи, механізатори, інженери, 

тваринники, для яких минулий сільськогосподарський 

сезон став часом рекордних врожаїв та досягнень.

ЄВГЕН ОСИПОВ 
Генеральний директор Кернел

«2018-й сільськогосподарський сезон 
став для Агробізнесу Кернел вдалим та 
результативним. Більше того, за роки ро-
боти таких показників з урожайності ми 
ще не досягали. І, безперечно, вони стали 
можливими завдяки внеску кожного спів-
робітника Компанії. Рекордну урожайність 
ми отримали фактично з усіх культур — ку-
курудзи, сої, соняшника тощо. Варто за-
уважити, що Кернел досягає відмінних ре-
зультатів не лише в сільськогосподарській 
сфері, а й в інших сегментах — перевалці 
та прийомі збіжжя, трейдингу, виробництві 
олії. Наприклад, торік наша Компанія від-
крила вікно в Китай для українського шро-
ту. Тобто кожен підрозділ працює для того, 
щоб підвищувати загальну ефективність. 
І це однозначно командна робота, ніхто з 
нас окремо не може досягти того, чого ми 

досягаємо разом, командою. Безумовно, Кернел — це Компанія-лідер, тому нашу ді-
яльність постійно освітлюють, аналізують. Відповідно, ми повинні не лише підтримува-
ти лідерські позиції на ринку, а й показувати приклад його учасникам. Пайовики агро-
підприємств Кернел мають одержувати кращу орендну плату, ніж орендодавці інших 
агровиробників. Співробітники повинні бути мотивовані з точки зору заробітних плат 
та умов праці, наші партнери-сільгоспвиробники мають бути задоволені умовами 
співпраці й можливостями, які їм надає Компанія. Окремо зупинюся на такій важливій 
темі, як інновації. Це шлях, який Кернел обрав для себе вже давно, і ми не можемо 
діяти інакше. Ми віримо, що це правильний вибір, адже Компанія впроваджує сучасні 
технології в Агробізнесі. У багатьох технологічних процесах ми є першими — в точному 
землеробстві, у диференційованому внесенні добрив, у роботі агрохімлабораторії, ми 
впроваджуємо ІТ-продукти тощо. А все тому, що сьогодні світ змінюється дуже швид-
ко. І ми повинні сприймати ці зміни як поштовх до зростання та нових можливостей. А 
ще з кожним новим днем стає все більш зрозуміло, що в Агробізнесі достатньо резер-
вів, щоб рухатися вперед, розвиватися, змінювати країну та створювати майбутнє».

ІГОР ЧИКІН 
Директор Агробізнесу Кернел

«У 2018 році Україна зібрала рекордний 
урожай — 86 млн тонн збіжжя. Це підвищує 
планку для всіх аграріїв країни, зокрема 
й для Агробізнесу Кернел. Що ж до нашої 
Компанії, то ми також досягли високих ре-
зультатів, виростили 3,3 млн тонн зерна.
Хочу відзначити, що, незважаючи на успі-
хи, ми повинні шукати резерви, про які ми 
багато й часто говоримо. Я вважаю, що 
найголовніший резерв для нас — це ми 
з Вами, це наші люди, з якими ми щодня 
працюємо пліч-о-пліч. Тому що всі ідеї, всі 
ті інновації, які рухають Компанію вперед, 
передусім народжуються всередині нас. 
Тому ми приділяємо значну увагу мотива-
ції співробітників. І тут мова не лише про 
матеріальну мотивацію у вигляді заробіт-
них плат. До речі, за останні чотири роки 
середня заробітна плата зросла у 2,5 разу. 

Компанія також багато інвестує в інфраструктуру для створення гідних умов праці. 
Ми допомагаємо в особистісному та професійному розвитку наших співробітників. 
Бо найголовніша інвестиція, від якої отримуєш найбільші дивіденди, — це, перш за 
все, інвестиція в довіру всередині команди. Адже саме відкриті взаємини допоможуть 
створити той колектив, якому не буде рівних. Кожному величезна подяка за внесок та 
командну роботу. Ми йдемо в правильному напрямку, і вважаю, що з нашими підхода-
ми Компанія приречена на успіх».

КОМЕНТАРІ МЕНЕДЖМЕНТУ:

ЧЕМПIОНИ ЛIГИ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018 
(спiвробiтники агропiдприємств Харкiвщини, Полтавщини, Черкащини та Київщини)

П. І. П/Б ЧЕМПІОНА ПОСАДА ПІДПРИЄМСВО 

КРАЩИЙ МЕХАНІЗАТОР З ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

Руслан Михайлович 

Голубович 

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва

«Придніпровський край» 
(Кернел) 

Михайло Григорович Капля 
Тракторист-машиніст 

с/г виробництва
«Придніпровський край» 

(Кернел) 

КРАЩИЙ МЕХАНІЗАТОР З ПОСІВУ КУЛЬТУР СУЦІЛЬНОГО ВИСІВУ

Олександр Анатолійович 

Буряк 

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва 

«Придніпровський край» 
(Кернел) 

Анатолій Олексійович 

Паращенко 

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва

Придніпровський край» 
(Кернел)

Алім Петрович Колосов
Тракторист-машиніст 

с/г виробництва
«Мрія» (Кернел) 

Анатолій Іванович Сезько 
Тракторист-машиніст 

с/г виробництва
«Мрія» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ КУКУРУДЗИ

Микола Васильович 

Манойло 

Головний агроном 
регіонального управління 

«Говтва» (Кернел) 

Євген Петрович Буга Провідний агроном 
«Придніпровський край» 

(Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОНЯШНИКА

Олександр Валерійович 

Косик 
Провідний агроном «Говтва» (Кернел) 

Володимир Якович В’юн Провідний агроном 
«Придніпровський край» 

(Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ПШЕНИЦІ

Олександр Анатолійович 

Мельник 
Провідний агроном 

«Придніпровський край» 
(Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОЇ 

Леонід Борисович 

Пилипчук
Провідний агроном 

«Придніпровський край» 
(Кернел) 

Колектив Чемпіонів підприємства «Говтва» (Кернел), яке працює у Полтавській областіКолектив Чемпіонів підприємства «Говтва» (Кернел), яке працює у Полтавській області

Колектив Чемпіонів  агропідприємств «Мрія» (Кернел) Колектив Чемпіонів  агропідприємств «Мрія» (Кернел) 

та «Краснопавлівський КХП» (Кернел), які працюють у Харківській областіта «Краснопавлівський КХП» (Кернел), які працюють у Харківській області
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на сцену за омріяною статуеткою, ти відчуваєш 
невимовний драйв та гордість за те, що зробив 
свій внесок у загальний показник лідерства 
Компанії. Переконаний, що здобута нагорода за 
перше місце з посіву культур суцільного висіву 
(пшениця і соя) — це заслуга всього колективу. 
Тих людей, які не стояли осторонь труднощів, 
підказували, підтримували, разом недосипали 
ночей, обмежували себе у спілкуванні з рідни-
ми, для того, щоб приїхати на нагородження та 
відчути себе лідерами тут і зараз. Дякую за таку 
можливість! Обіцяю, надалі працюватимемо 
ще краще та ефективніше».

МИХАЙЛО КАПЛЯ 
Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Придніпров-
ський край» (Кернел), 
Черкаська обл.

«Будь-яка перемога починається з першого 
кроку та рішення працювати, сумлінно під-
ходити до справи, яку ти обрав, розуміти всю 
відповідальність, яку покладено на тебе та 
колег. Особливо це актуально, коли мова йде 
про аграрну сферу. Бо тут усе потрібно робити 
вчасно та якісно, адже навіть незначна похиб-
ка може звести нанівець усі старання. Впев-
нений, що перемога в конкурсі «Ліга Чемпіонів 
Агробізнесу Кернел — 2018» стала можлива, 
оскільки ми мінімізували всі ризики й повно-
цінно включилися у виробничий процес. Сам 
захід із нагородження вразив відчуттям об’єд-
наної та професійної команди лідерів».

АНАТОЛІЙ ПАРАЩЕНКО 
Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Придніпров-
ський край» (Кернел), 
Полтавська обл.

«Професія аграріїв завжди була в пошані. І 
дуже добре, що у Кернел є традиція вшано-
вувати тих трудівників полів, які доклали чи-
мало зусиль, щоб виростити щедрі врожаї. 
Дуже приємно бути в їхньому переліку. Якщо 
в Компанії цінується команда, а людина стоїть 
у центрі всіх процесів, то така Компанія при-
речена на успіх і визнання. І, мабуть, саме 
тому Кернел досягає лідерства у багатьох на-
прямках діяльності. Згуртований колектив —
це основа всього, запорука наших перемог, 
досягнень, урожайності».

ОЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК 
Провідний агроном на 
підприємстві «При-
дніпровський край» 
(Кернел), Київська обл.

«У 2016 році я вперше 
побував на церемонії нагородження Ліги Чем-
піонів Агробізнесу Кернел. Ще тоді, сидячи в 
залі та спостерігаючи, як на сцену піднімають-
ся переможці, пообіцяв собі, що наступного 
разу я буду одним із них. І, як бачите, мети до-
сягнуто. Звичайно, на такий результат впли-
нуло чимало факторів, це і сприятливі погодні 
умови, і професіоналізм колективу, і згуртова-
ність команди. Ще на початку сезону-2018 ми 
вирішили акцентувати увагу на досягнені по-
казників урожайності, і будь-що вивести наш 
виробничий кластер у лідери. Що стосується 
самого нагородження, то дуже вразили віде-
осюжети, які підтвердили давно відому істи-
ну — агрономією треба жити, цінувати свою 
команду і обов’язково всією душею любити 
землю та працю на ній».

 ЗАРЯДЖАЮТЬ, ПЕРЕМАГАЮТЬ, НАДИХАЮТЬ

ОЛЕКСАНДР КОСИК 
Провідний агроном 
РУ «Аршиця» (у складі 
«Говтва» (Кернел), 
Полтавська обл.)

«Можливість отримати 
статуетку Ліги Чемпіонів Агробізнесу Кернел —
це безперечний стимул для того, щоб рухатися 
вперед, щоб з року в рік виходити на сцену та 
бути переможцем. Для мене та мого колекти-
ву це не перша відзнака на конкурсі. У 2016 ро-
ці також здобули першість за врожайністю 
соняшника. Що ж до самої церемонії наго-
родження, то вона вразила організацією та 
емоційною насиченістю. Ми вкотре переко-
налися, що запорукою нашого успіху є спільне 
прагнення досягати поставлених показників 
урожайності, адже один у полі не воїн. Тому 
дякую своїй команді за ентузіазм і натхнення, 
а Компанії — за можливість в черговий раз від-
чути себе потрібними та затребуваними».

АНАТОЛІЙ СЕЗЬКО     
Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на 
підприємстві «Мрія» 
(Кернел), Харківсь-
ка обл.

«Про конкурс Ліга Чемпіонів Агробізнесу Кер-
нел чув чимало, проте лише тепер випала 
нагода відвідати церемонію нагородження 
та бути серед тих, хто отримав відзнаку. За-
хід справив надзвичайне враження, бо тут я 
насправді відчув себе переможцем і вкотре 
зрозумів, що наша команда — професійна та 
згуртована. Ми чудово провели час, відчули 
атмосферу лідерства та взяли вдалий старт 
на новий с/г сезон».

МИКОЛА МАНОЙЛО 
Головний агроном 
РУ «Україна» (у складі 
«Говтва» (Кернел), 
Полтавська обл.)

«Я з 2011 року працюю 
у Кернел. І щороку мені та моїй команді не ви-
стачало якихось півкроку до омріяної статует-
ки Ліги Чемпіонів Агробізнесу. Цьогоріч настав 
час вийти на сцену та отримати її. Ми стали 
переможцями у номінації за врожайністю ку-
курудзи, досягнувши рекордних 110,6 ц/га. 
Я стверджував і продовжу стверджувати, що 
ця перемога — заслуга всієї команди: різно-
робочих, механізаторів, інженерів, агрономів. 
Переконаний, що це лише початок, і надалі ми 
ставатимемо ще більш успішними. Окрема 
подяка організаторам заходу — за неймовірну 
атмосферу єдності, за заряд позитиву та чер-

гову можливість поспілкуватися з колегами з 
різних куточків країни».

АЛІМ КОЛОСОВ 
Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на 
підприємстві «Мрія» 
(Кернел), Харківсь-
ка обл.

«Вважаю, що такі заходи, як Ліга Чемпіонів 
Агробізнесу, потрібні та важливі для команди. 
Вони згуртовують та мотивують на те, щоб 
бути переможцями щодня, щоб приходити на 
роботу й на совість виконувати всі поставлені 
завдання. Це моя перша статуетка в номінації 
«Кращий механізатор з посіву культур суціль-
ного висіву». Відверто кажучи, я пишаюся тим, 
що працюю в аграрній сфері, у Компанії, яка 
є лідером, і тим, що роблю важливу справу —
вирощую хліб».

РУСЛАН ГОЛУБОВИЧ 
Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Придніпров-
ський край» (Кернел), 
Черкаська обл.

«Дорогою до Києва, де проходило нагоро-
дження Чемпіонів, я не сподівався, що все 
буде настільки натхненно, що захід матиме 
такий високий рівень організації. Правду ка-
жучи, маючи досвід отримання нагород на 
попередніх місцях роботи (а я працюю в сіль-
ськогосподарській сфері вже 12 років), тільки 
на сцені Ліги відчув свою значимість для Ком-
панії та отримав імпульс до нових перемог. 
Ми з напарником Михайлом Каплею стали 
переможцями у номінації посіву просапних 
культур, йдеться про соняшник та кукурудзу. У 
середньому за день засівалося до 160 га. Що 
ж до основних факторів перемоги, я вважаю, 
що це передусім наше з напарником відпові-
дальне ставлення до обов’язків, взаєморозу-
міння, найсучасніші технічні агрегати, на яких 
ми працюємо, а також передові технології. 
Тобто у Кернел є всі можливості з року в рік 
ставати Чемпіонами, головне — прагнути цьо-
го й не сходити з обраного шляху».

ОЛЕКСАНДР БУРЯК 
Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Придніпров-
ський край» (Кернел) , 
Полтавська обл. 

«Відвідування заходу та отримання відзнаки 
Ліги Чемпіонів Агробізнесу Кернел стали моїм 
стимулом для подальших звершень. Виходячи 

ВОЛОДИМИР В’ЮН

Провідний агроном 
на підприємстві 
«Придніпровський 
край» (Кернел), 
Полтавська обл.

«У 2016 році я отри-
мав свою першу нагороду в рамках Ліги 
Чемпіонів Агробізнесу Кернел і ще тоді 
пообіцяв, що матиму не одну таку ста-
туетку. У 2018-му успіх повторився, і я 
пишаюся тим, що моя команда входить 
у число переможців конкурсу, виборов-
ши перемогу в номінації за найкращу 
урожайність соняшника. І вдячний за 
це саме колективу, бо до перемоги ми 
прийшли завдяки згуртованості, вза-
ємодовірі та взаємодопомозі. Ми пра-
цюватимемо й надалі з максимальною 
віддачею, щоб з року в рік бути Чемпіо-
нами».

ЄВГЕНІЙ БУГА 
Провідний агроном 
на підприємстві 
«Придніпровський 
край» (Кернел), 
Черкаська обл. 

«У Кернел я відпрацював всього один 
сезон, і одразу вдалося стати кращим 
за урожайністю кукурудзи з показником 
11,1 т/га в заліку. Безперечно, запору-
кою такого успіху стала командна робо-
та, взаєморозуміння та згуртованість, 
налагоджена комунікація між усіма учас-
никами виробничого процесу. Ми розу-
міли, чого хочемо, і знали, як виконати 
роботу правильно та результативно. За 
це окрема подяка колективу. Також дя-
кую керівництву за всебічну підтримку 
і, звичайно ж, організаторам церемонії 
нагородження. На такому масштабному 
заході я був вперше».

ЛЕОНІД ПИЛИПЧУК 
Провідний агроном 
на підприємстві 
«Придніпровський 
край» (Кернел), 
Київська обл.

«Як на мене, проведення таких конкур-
сів і заходів, як Ліга Чемпіонів Агробіз-
несу, важливе для нас, виробничників. 
Це не лише здорова конкуренція, а й 
прагнення щоденно вдосконалюватися, 
відчувати свою цінність для Компанії. Це 
моя перша нагорода, яка, впевнений, 
стане вдалим стартом для нових досяг-
нень. Головним фактором нашого успіху 
вважаю команду, яка спрацювала якісно 
та оперативно. Звісно, дякуємо й погоді, 
що також підсобила потрібною кількістю 
вологи. Урочиста церемонія нагоро-
дження вразила емоційністю».

ВРАЖЕННЯМИ ДIЛЯТЬСЯ ЧЕМПIОНИ, СПIВРОБIТНИКИ АГРОПIДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У РЕГIОНI

Колектив Чемпіонів підприємства «Придніпровський край» (Кернел), Колектив Чемпіонів підприємства «Придніпровський край» (Кернел), 

яке працює у Полтавській, Черкаській, Київській областях яке працює у Полтавській, Черкаській, Київській областях 



РЯТУЄМО СЕЛА ВIД СНIГОВОГО ПОЛОНУ
Компанія Кернел розчистила 

76 тисяч кілометрів автошляхів і 

вулиць, врятувавши від зимового 

колапсу 350 населених пунктів України.

Ц
ьогорічна зима принесла мешканцям українських сіл чи-
мало сюрпризів — приємних і не дуже. Замети на авто-
дорогах та вулицях настільки ускладнили пересування 

ними (подекуди сніговий покрив сягав 70 см), що без допомо-
ги важкої техніки розчистити їх було неможливо.

Традиційно рятувати села від снігового полону вирушила 
техніка агропідприємств компанії Кернел. Механізатори пра-
цювали з ранку й до пізнього вечора, навіть у вихідні.

Деталі операції порятунку підопічних сіл Кернел від снігу 
такі. Географія подолання наслідків негоди — це понад 350 на-
селених пунктів у 12 областях країни. Загальний кілометраж 
розчищених шляхів сягає 76 тис. км.

Варто зауважити, що техніка Компанії виїжджала на роз-
чистку за першої ж необхідності, переважно навіть без нагаду-
вання та прохань з боку очільників громад. За вказаний період 
було нараховано близько 600 виїздів, до яких залучено понад 
120 одиниць спеціальної техніки та близько 150 співробітників 
агропідприємств Кернел.

ПОДРОБИЦЯМИ ДІЛЯТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД 
ПОЛТАВЩИНИ ТА ХАРКІВЩИНИ

Світлана Манойло, голова Артелярщинської сільської ради 
(Зінківський р-н, Полтавська обл.)

«Передусім скажу від імені всієї громади, що співпрацею 
з Кернел ми дуже задоволені. Взимку постає важливе за-
вдання — розчистити села від снігу. На наших вулицях, а 
вони досить-таки довгі, працювало два трактори. Вдосвіта, 
щоб усе зробити вчасно, займали свої місця трактористи. У 
нашій сільраді є ще два села — Будки та Лагоди, про них теж 
ніколи не забували. Для людей це вкрай важливо — бачити, 
що ти не залишився сам на сам з проблемами, тим більше 
коли це стосується людей старшого та похилого віку, яким 
уже й не під силу впоратися зі снігом. Тож ми щиро вдячні 
Кернел за відповідальність і підтримку».

Оксана Манойло, жителька села Артелярщина, листоноша 
(Зіньківський р-н, Полтавська обл.)

«Цьогорічна зима снігом порадувала, дасть Бог, і лани врожа-
ями розщедряться. Самотужки з такими сніговими завалами 
ніхто б не впорався. А так, завдяки аграріям Кернел, не було 
жодної забитої снігом вулиці. Всі куточки села, а у нас чимало 
й маленьких закуточків, і гребля є, були розчищені. Це я як лис-
тоноша, яка проходить село вздовж і впоперек, відповідально 
заявляю. Навіть до найменшого на території сільради хутір-
ця — Будки, де проживає 12 осіб, дорога була розчищена. Я 
постійно спілкуюся з людьми й чую їхні позитивні відгуки про 
все, що робить Компанія для своїх пайовиків-орендодавців».

Валентина Черкас, в. о. голови Лебедівської сільської ради 
(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

«Жителі нашої сільської ради з сіл Лебедівка, Красноярка, 
Нагірне, Нововолодимирівка, на 100% задоволені роботою 
Кернел з розчищення снігу взимку. Не важливо, йдеться 
про найбільший населений пункт, центр сільської ради Ле-
бедівка, чи про невеличке сільце, де не набереться й двох 

120
одиниць снігоочисної техніки

600 виїздів на боротьбу
із негодою

співробітників 
агропідприємств
Кернел задіяні  у процесі

150

ОПЕРАЦІЯ ПОРЯТУНКУ 
ПІДОПІЧНИХ СІЛ КЕРНЕЛ ВІД СНІГУ

населених пунктів
350

12 областей

76 000 КМ
загальний кілометраж розчищених шляхів
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КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогос-
подарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові 
ринки. Кернел щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності у регіонах присутності та глобальних рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшавській фон-
довій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визнано 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 від-
повідно до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, розміс-
тивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає у по-

ДОВIДКА над 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євро-
союзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік.
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльностi — 
сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні ринки 
приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, заку-
повуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на понад  550 тис. га землі. Одночасно з 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. 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’єд-
нали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили одно-
йменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтав-
ській області Компанія обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пи-
рятинському, Гребінківському, Глобинському, Кременчуцькому районах 
та представлена підприємствами «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-

Агро» (Кернел). У Новосанжарському, Кобеляцькому, Кременчуць-
кому, Козельщинському районах Полтавщини працює регіональне 
управління «Аршиця» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У 
Решетилівському та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У Зінь-
ківському, Котелевському, Чутівському — регіональне управління 
«Україна» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У Драбівському та 
Золотоніському районах Черкащини, а також у Яготинському районі 
Київської області інтереси Кернел представляє підприємство «При-
дніпровський Край». У Чигиринському районі Черкащини та Світло-
водському районі Кіровоградщини працює підприємство «Кам’янка» 
(Кернел). Що ж до Харківської області, то тут компанію Кернел пред-
ставляють: підприємство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозівському, 
Сахновщинському, Кегичівському, Нововодолазькому, Красноград-
ському та Валківському районах, «Краснопавлівський КХП» (Кернел), 
що орендує землі в Лозівському, Первомайському, Сахновщинсько-
му та Балаклійському районах, а також підприємство «Україна» (Кер-
нел), що обробляє паї в Шевченківському районі області. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні програми Благодійного 
фонду.

десятків жителів, — дороги розчищаються скрізь. З року в рік 
на всіх територіях, від центральних вулиць до найменших на 
околиці села, від заметів звільняється все. Людям легко діс-
татися школи, дитячого садочка, адміністративних приміщень, 
магазинів, а це багато значить. Так повелося здавна, і ми впев-
нені у своєму орендареві, знаємо, він завжди допоможе».

Олександр Різник, голова Роздольської сільської ради (Перво-
майський р-н, Харківська обл.)

«Взимку дуже важливо забезпечити життєдіяльність громади. 
І стану доріг це стосується в першу чергу. Адже люди йдуть на 

роботу, дітей підвозять до школи. За всю зиму шкільний ав-
тобус жодного разу не вибився з графіка. Це красномовно 
свідчить про те, що дороги розчищалися вчасно та якісно. І 
центральні, і вулиці, і провулки. Дорога розчищалася навіть 
до сільського кладовища — важливого місця збереження 
родинної пам’яті, адже комусь важливо прийти туди пом’я-
нути рідних на ту чи іншу річницю.
Ми щиро вдячні керівництву Кернел, що не забувають про 
допомогу. А ще хотілося б висловити подяку тракторис-
ту Кості Слюсаренку за його відповідальність та сумлін-
ність».

Техніка Кернел на розчистці доріг у селах Полтавщини, Черкащини, Харківщини Техніка Кернел на розчистці доріг у селах Полтавщини, Черкащини, Харківщини 

  БЛАГОУСТРІЙБЛАГОУСТРІЙ
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)

Полтавська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Пирятинський р-н)
 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Пирятинський р-н)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) 

на вітчизняну та імпортну техніку.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни)
 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) 

на вітчизняну та імпортну техніку.
Черкаська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Вознесенське, Золотоніський р-н)
 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(с. Вознесенське, Золотоніський р-н)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) 

на вітчизняну та імпортну техніку.

Київська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(с. Фарбоване, Яготинський р-н)
 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) 

на вітчизняну та імпортну техніку.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (066) 290-02-28; 

                    (067) 513-32-92

СТОВ «Мрія» (Кернел)
Харківська область

АГРОНОМ

(с. Петрівка, Красноградський р-н)
 Досвід роботи від 2 років.
 Посвідчення водія категорії В, С.
 Відповідальне ставлення до роботи.

Контактна особа: Ольга Раєвська, тел.: (050) 308-72-44

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Костянтин Костянтинович КарчевськийКостянтин Костянтинович Карчевський      
 Посада:Посада:  ЕЕнергетик на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), нергетик на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), 

Золотоніський р-н, Черкаська обл.Золотоніський р-н, Черкаська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2012 року з 2012 року

«Ще з шкільних років мене цікавили теми автоматизації процесів та електроніка. Піс-
ля служби в армії я здобув відповідну освіту. За життя довелося, звісно, спробувати 
себе у різних професіях, тому що треба було забезпечувати родину, проте, як бачите, 

зупинився на «своїй сорочці», бо вона, як то кажуть, ближча. Останні сім років працюю у Кернел. Наразі обі-
ймаю позицію енергетика на підприємстві «Придніпровський край», яке входить до складу Компанії. Моя 
зона відповідальності — це контроль за якісною експлуатацією та ремонтами обладнання на 20 об’єктах 
(підстанціях) підприємства в Золотоніському та Драбівському районах Черкащини. Йдеться про  адмінпри-
міщення, гуртожитки для механізаторів, МТБ, свердловини тощо. Часто доводиться виїжджати на поміч до 
колег з інших регіонів, зокрема у Яготинський район Київщини, де проходять відповідні монтажні роботи. 
Також ми постійно працюємо над питанням економії електроспоживання. Дуже важливо, що у Кернел є мож-
ливість брати безпосередню у часть у покращенні ефективності процесів. Я, наприклад, надавав пропозиції 
щодо оновлення схем управління на генераторах, які наразі взяті в роботу. Хотілося б, щоб таких проектів 
було більше. Бо вони не лише сприяють професіональному зростанню співробітників, а й приносять корить 
Компанії. Успішною вважаю повноцінно реалізовану людину, яка здатна втілити в життя задумані плани та 
досягти поставлених цілей».

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. 

Сергій Олександрович КущСергій Олександрович Кущ      
 Посада:Посада:  ТТракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві «Говтва» (Кернел), ракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві «Говтва» (Кернел), 

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.Кобеляцький р-н, Полтавська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«У сільському господарстві я майже п’ятнадцять років, з них сім працюю на полях, 
які орендує компанія Кернел. З дитинства захоплювався великогабаритною технікою 

та уявляв себе за кермом сучасного комбайна. Як бачите, тепер дитяча мрія стала реальністю. У 2018-му 
с/г сезоні я долучався до операцій із внесення мінеральних добрив, посіву соняшника, до збирання гороху, 
кукурудзи, а також до культивації на присадибних ділянках пайовиків підприємства «Говтва» (Кернел). На-
разі ми також вийшли в поля, удобрюємо ґрунт під соняшник, згодом візьмемось за посів кукурудзи. Варто 
згадати й про те, що у роботі в Кернел є чимало переваг. Ми маємо все необхідне для якісного виконання 
завдань, зокрема повноцінне харчування, яке підвозять прямо в поля, і, що не менш важливо, гідну мотива-
цію. Одним словом, стабільність тут відчувається у кожному сегменті. Я б радив усім, хто ще не спробував, 
будувати свою кар’єру та майбутнє разом з цією Компанією. Щодо поняття успішності, то воно для кожного 
індивідуальне. Проте, коли людина задоволена своїм життям, роботою, коли вона має родину та дітей, вона 
однозначно успішна та щаслива».

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

СЛАВНI ЮВIЛЕЇ СВЯТКУЄМО РАЗОМ!
На нашій землі проживає зовсім небагато людей, які збері-

гають у пам’яті ланцюжок подій цілої епохи та можуть под-
ілитись цими спогадами не тільки зі своїми ровесниками, 

а й передати їх наступним поколінням. Саме такими є жительки 
сіл Решетилівського району Полтавщини Євдокія  Олексіївна 
Христусь (с. Лиман Другий) та Катерина Петрівна Василенко 
(с. Каленики).

Нещодавно, вони відзначили славні ювілеї. Євдокія Олексі-
ївна зустріла свою 90-ту зиму, а на ювілейному торті Катерини 
Петрівни засвітилась 80-та свічка.

Традиційно ювілярки приймали привітання від представників 
підприємства «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Адже 
для Компанії стало гарним звичаєм вітати своїх орендодавців із 
славними датами.

На гостину до іменинниць завітав Володимир Колесніченко, 
керівник регіонального управління. Він вручив їм подарунки та 
побажав ще довгих літ щасливого й безхмарного життя.

ШАНОВНІ ЄВДОКІЄ ОЛЕКСІЇВНО ТА КАТЕРИНО ПЕТРІВНО!
Такі ювілеї — дуже важливі й значимі події, адже далеко не кожному судилося дожити до такого поважного віку. Бажаємо, щоб здоров’я не підводило, життєлюбність і опти-

мізм ніколи не зраджували, а близькі люди радували своєю турботою та увагою. Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, адже це і є запорука довголіття. 

Ми вдячні вам за довіру!

З повагою, компанія Кернел

Вітання від Кернел з 80-річним ювілеєм приймає Вітання від Кернел з 80-річним ювілеєм приймає 

Катерина Василенко, жителька с. Каленики Катерина Василенко, жителька с. Каленики 

(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)(Решетилівський р-н, Полтавська обл.)

Представники Кернел завітали на гостину до Євдокії Представники Кернел завітали на гостину до Євдокії 

Христусь із с. Лиман Другий (Решетилівський р-н, Христусь із с. Лиман Другий (Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.), яка відзначила 90-річний ювілейПолтавська обл.), яка відзначила 90-річний ювілей
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1 ãîä.

Âèï³êàòè
Ìîæíà ïðèêðàñèòè 
çáèòèì ÿéöåì òà 
öóêðîì
ç ïðèñèïêîþ. 

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
Чорноморьк, Кропивницький

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Чорноморськ

Виробничі активи (заводи)

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

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР КВПІА
Миколаїв, Харків

Виробничі активи (заводи)

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ
Кропивницький

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава

Елеваторні потужності

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. 

ХІМІК-ЛАБОРАНТ
Чернігів

Агропідприємства

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ ЯКОСТІ
Хмельницький

Виробничі активи (заводи)

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ
Кропивницький, Вінниця

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Київ

Управляюча компанія

ФАХІВЕЦЬ СУПРОВОДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Київ

Управляюча компанія

Колектив підприємства «Придніпровський край» (Кернел) вітає 
іменинників місяця — жителів сіл Оржицького району Полтавщини:

•12 березня — Ірину Віталіївну Симоненко з с. Тимки;
•16 березня — Надію Олексіївну Стрілець із с. Тимки;
•16 березня — Івана Кіндратовича Карповича з с. Тимки;
•16 березня — Андрія Миколайовича Карпенка з с. Тимки;
•20 березня — Валентину Василівну Штиль із с. Вишневе.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

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

Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив підприємства вітає ювілярів весни — жителів сіл 
Шевченківського, Кегичівського, Лозівського та Красноградського 

районів Харківщини:
•25 березня — Людмилу Тимофіївну Балахонову з с. Чернігівське;
•26 березня — Анатолія Єгоровича Лагутєєва з с. Бессарабівка;
•8 квітня — Любов Григорівну Яковенко з с. Кирилівка;
•15 квітня — Лідію Федосіївну Клочко з с. Петрівка;
•20 квітня — Мотрю Іванівну Балабай із с. Сазонівка.

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

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

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

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

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

А щастя — то важка наука,
Хай буде воно завжди з вами,

По ліву й праву руку.

  СКАНВОРД ВIТАЄМО!
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