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ВАЖЛИВI ДАТИВАЖЛИВI ДАТИ
ПРИВІТАННЯ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ, 

людей, у яких сталися визначні 
події в житті, — добра традиція 

працівників Кернел. Не оминули 
вони увагою й ювілей Анатолія 

Пяничука, котрий не тільки 
є пайовиком Кернел, а й стоїть 

на варті здоров’я мешканців села 
Наливайка на Кіровоградщині, де 

працює Компанія.

стор.

2

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
Під час підготовки березневого но-

мера газети наша редакція вкотре пере-
коналася, що за роки роботи агропідпри-
ємства компанії Кернел зайняли не лише 
позицію ефективних сільгоспвиробників, 
а й надійних партнерів та помічників гро-
мад у вирішенні багатьох питань. Навіть 
більше, сьогодні Кернел — повноцінний 
учасник сільського життя, це та Компанія, 
без участі  якої місцеві жителі не уявляють 
ні буденних справ, ні святкових подій. Про 
співпрацю, яка з роками лише міцнішає 
читайте у випуску.

Тепер перейдемо до іншої, не менш 
важливої теми — виробничих перемог і 
досягнень аграріїв Кернел. Традиційно 
навесні підбиваються підсумки с/г сезо-
ну. 2018-й став для Агробізнесу Компанії 
роком нових викликів, перспектив та ре-
кордного врожаю. Ми вкотре довели, що 
можемо змінювати країну, зміцнювати її 
аграрний потенціал та впевнено дивимо-
ся у майбутнє. У березні  найкращі спів-
робітники агропідприємств Кернел отри-
мали свої заслужені нагороди щорічного 
конкурсу Ліга Чемпіонів Агробізнесу. На 
шпальтах газети Ви знайдете яскраві світ-
лини із заходу та не менш емоційні комен-
тарі переможців, які є Вашими сусідами, 
односельцями, земляками, а можливо, й 
близькими людьми.

Далі — щодо соціальних проектів, 
спрямованих на підтримку сільської осві-
ти. Завдяки фінансуванню від агропід-
приємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» у навчально-виховному 
комплексі с. Байтали (Ананьївський р-н, 
Одеська обл.) з’явилося нове килимове 
покриття, плазмовий телевізор, музичне 
устаткування та пилосос для підтримання 
чистоти у приміщенні закладу.

Крім того, аграрії Кернел вкотре від-
гукнулися на запит жителів сіл Наливай-
ка та Межирічка, що у Голованівському 
районі Кіровоградщини, та допомогли у 
придбанні необхідного матеріалу для при-
ведення до ладу місцевих доріг. Варто до-
дати, що Компанія декілька років поспіль 
інвестує значні кошти у ремонти тран-
спортних артерій регіону.

Ще кілька слів — про проведення зу-
стрічей представників Кернел з орендо-
давцями сіл Черкащини, Вінниччини та 
Кіровоградщини. Адже саме за останній 
місяць відповідні заходи пройшли у десят-
ках населених пунктів, а їхніми учасника-
ми стали близько тисячі селян. Було об-
говорено актуальні питання сьогодення, 
окреслено плани на 2019 рік. Детальніше 
про це — на шпальтах газети.

Тож запрошуємо у світ добрих 
справ Кернел. Дякуємо за довіру та 
прагнення разом робити українські 

села сильними, заможними й 
розвинутими!

І нехай весна надихає! 
Миру, добра й тепла!
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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

ЦIКАВI ПОДIЇЦIКАВI ПОДIЇ
ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ 

ПІДТРИМЦІ ВІД КОМПАНІЇ 

КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
святкування 8 Березня в селах 

Черкащини, Кіровоградщини та 
Вінниччини проходило яскраво, 

людно, щиро! Витративши на 
заходи понад 50 тис. грн, у Кернел 

розуміють, що подарували місцевим 
жителям гарний весняний настрій.

 З 1 березня відбувається перша автоматична індексація пенсій. Вона торкнеться понад 10 млн 
пенсіонерів і проводиться за формулою, яка, крім стажу самого пенсіонера і його зарплати, враховує 
розмір середньої зарплати та рівень інфляції в країні. Загальний розмір індексації становитиме 17%. 
Середній розмір підвищення складе 255 грн.

 Для тих, хто отримує мінімальну пенсію, проте має значний страховий стаж, передбачено компенсацію, 
загальна сума якої становитиме 2410 грн. Страховий стаж має становити 30 років для жінок і 35 років для 
чоловіків, якщо вони вийшли на пенсію після 2011 року, і 25 та 20 років відповідно при виході на пенсію 
до 2011 року. Пенсійні доплати виплатять за два місяці — березень і квітень.

 Близько 4 млн родин отримають комунальні субсидії «живими» грошима. Близько 70% одержувачів 
субсидії — пенсіонери. Вони отримають їх разом з пенсіями на пенсійний рахунок у банку або ж поштою, 
якщо саме так вони отримують і пенсію. Середня сума такої субсидії становитиме 1500 грн.
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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.

стор.
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ШАНУВАЛИ ЖIНКУ — ТРУДIВНИЦЮ Й БЕРЕГИНЮ
Десятки сіл по всій країні, де господарює компанія 

Кернел, урочисто й святково, з радісним настроєм 

відзначили Міжнародний жіночий день 8 Березня — 

улюблене свято багатьох поколінь, коли шанують жінку-

трудівницю, жінку-матір, жінку-берегиню.

Завдяки фінансовій підтримці від підприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» святкування 
в селах Голованівського та Новоархангельського районів на Кіровоградщині, Катерино-
пільського та Маньківського — на Черкащині, Оратівського району на Вінниччині прохо-

дили яскраво, людно, щиро! Витративши на заходи понад 50 тис. грн, у Кернел розуміють, що 
подарували місцевим жителям гарний весняний настрій.

НЕ ПРИХОВУЮЧИ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ ВІД ПОБАЧЕНОГО Й ПОЧУТОГО, 
ПРО УРОЧИСТОСТІ ЗГАДУЮТЬ ЇХНІ УЧАСНИКИ

Валентина Власюк, завідувачка Грузького сіль-
ського Будинку культури (Голованівський р-н)

«Жіноче свято зібрало всіх! Ми зуміли підго-
тувати цікавий концерт — своїх, найрідніших 
артистів люди вітали бурхливими оплесками. 
Аплодували нашій зірочці — першокласниці 
Аріні Галюк, яка ще з дитсадочка чудово читає 
гуморески! Грав духовий оркестр, налашто-
вуючи всіх на святковий лад. Люди дуже за-
доволені, адже були подарунки, теплі слова 
привітань. Всі висловлюють щиру подяку під-
приємству «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» за подароване свято».

Світлана Поліщук, директор Клиновського СБК 
(Голованівський р-н)

«Весняне жіноче свято пройшло в нашому Бу-
динку культури дуже гарно. Про це говорили 
люди, які його відвідали. Згадували жінок-
трудівниць, дарували їм свої щирі пісні учас-
ники вокального колективу «Калиновий рай». 
До концерту долучилися школярі з піснями й 
танцями, тож оплески не стихали. Приємно, 
що поряд з іншими жінками, яких відзначили 
того дня, не забули й про учасників художньої 
самодіяльності — усім вручили подарунки.
Дякуємо аграріям Кернел за підтримку сіль-
ської культури й за свято, подароване нашим 
жінкам, — вони того варті».

Петро Олійник, голова Молдовської сільської 
ради (Голованівський р-н)

«Свято з нагоди 8 Березня зібрало всіх, адже 
це важливий день, коли шанують жінок, а ще —
люблять селяни концерти, які працівники куль-
тури завжди готують на високому рівні. Знову 
порадував жіночий ансамбль, учасниці якого 
отримали цінні подарунки від ТОВ «Хлібороб» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Виступали 
й діти, радували мам і бабусь. А мені приємно, 
що в селі було свято, яке для наших людей ор-
ганізувала Компанія. Тим більше, від Кернел 
ми відчуваємо допомогу постійно, а це озна-
чає, що зможемо зробити ще багато хороших 
справ для нашої громади».

Валентина Яцишина, пайовик, с. Крутеньке 
(Голованівський р-н)

«Побувала я на святі, так гарно все організува-
ли. Навіть лотерея була, і я виграла комплект 
постільної білизни. Приємно, що про нас тут, 

у селі, не забувають. Адже увага мешканцям 
села дуже потрібна. Я сама працюю листо-
ношею, тож чула позитивні відгуки від людей. 
Додам, що Кернел завжди дбає про своїх 
орендодавців. І хоча йдеться не про святкові 
речі, але в них суть співпраці Компанії з пайо-
виками. Коли видають зерно, розвозять його 
прямо по домівках. Тож не треба шукати, хто 
з цим допоможе, що особливо важливо для 
старших жителів. Тому на адресу Кернел —
тільки найкращі слова подяки й за свято, і за 
будні».

Ніна Ткаченко, пайовик, с. Радчиха 
(Катеринопільський р-н)

«Дуже гарним видалося наше сільське свято. 
Концерт чарував музикою і співами, говорили 
про жінок нашого села. Від підприємства «Хлі-
бороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» бага-
тодітні матері отримали солодощі, а від сільської 
ради жінкам вручили квіти. Це так приємно, що 
не забувають, згадують добрим словом».

Клавдія Ситник, пайовик, с. Лисича Балка 
(Катеринопільський р-н)

«Порадували нас на свято і концертом, і по-
дарунками. Пригостили духмяним короваєм, 
вручили весняні квіти — тюльпани. Інколи ува-
га важливіша за подарунки, а тут, завдяки під-
приємству «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», усе поєдналося. Це не одноразова 
акція, Компанія завжди дарує людям увагу, 
ніколи не забувають вітати пайовиків з днем 
народження».

Тетяна Домарацька, пайовик, с. Петраківка 
(Катеринопільський р-н)

«Наші «майстри мистецтв» радували одно-
сельців і піснями, і виступом шкільного дитя-
чого театру. Таке розмаїття талантів зробило 
свято яскравим, душевним і радісним. Не 
оминули увагою наших сільських трудівниць: 
матір-героїню Людмилу Дідківську, яка ви-
ростила п’ятьох дітей, при цьому працювала у 
колективному господарстві й на ланці, і у тва-
ринництві. А нашу майстриню Валентину Дід-
ківську, яка вишиває, виготовляє різні корисні 
вироби з пластикових пляшок і з паперу, зга-
дали за золоті руки, які нині створюють красу. 
Люди щиро дякували підприємству «Хлібо-
роб» (Кернел) за смачні короваї, за солодкий 
стіл. А найголовніше — за увагу».

Валентина Сідун, пайовик, с. Кальниболота 
(Новоархангельський р-н)

«Приємно знову заходити до школи, якій від-
дано багато років життя. А на свято — тим 
більше. Нас, учителів, хто вже на заслужено-
му відпочинку, вітали школярі, а також педа-
гоги-чоловіки. Вручили подарунки, живі квіти. 
А потім ми поспілкувалися за чашкою чаю, 
поговорили. Знаю, що фінансово свято під-
тримали підприємство «Хлібороб» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Спасибі їм за пода-
ровані щасливі моменти».

Лідія Борджа, пайовик підприємства 
«Хлібороб» (Кернел), жителька с. Кальниболота 
(Новоархангельський р-н)

«Сходила на концерт, приурочений до жіночо-
го свята, і щиро пораділа  за те, що наше село 
живе і співає. Місцеві жінки й дівчата такі та-
лановиті! Ми теж свого часу співали, хоч і сто-
мишся після роботи на фермі, а молоді були, 
тож і раділи кожному дню. Спасибі й нашим 
орендарям, аграріям Кернел, які дбають і про 
виробничі результати, і про соціальну сферу 
села, і про якісне дозвілля селян».

Діна Галаган, пайовик, архіваріус сільської 
ради, с. Чорна Кам’янка (Маньківський р-н)

«Підприємство «Хлібороб» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» подарували нашим жін-
кам справжнє свято. І концертна програма 
була різноманітною, насиченою, і подарунки 
вдалі. Вшановували й старших багатодітних 
матерів, які виховують п’ятьох і більше дітей, і 
молодших, у яких по троє діток. Адже материн-
ство — найвище покликання жінки. Були торти, 
короваї, солодощі — всі разом ми відчули при-
четність до чудового дійства і, звичайно, дяку-
вали організаторам і спонсорам свята».

Віталій Кловак, директор БК, с. Вікторівка 
(Маньківський р-н)

«Цікавою програмою, яку присвятили й 
75-річчю визволення нашого села від німець-
ко-фашистських загарбників, і Шевченків-
ським дням, і, звичайно, 8 Березня, ознаме-
нувався цей день. Кілька годин люди в залі 
насолоджувались музикою й піснями, гарним 
декламуванням поезій Шевченка, жартами 

сільських гумористів. У тому, що свято вда-
лося на славу, значний внесок підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Керівництву Компанії не байдуже життя села. 
Завжди всім кажу і впевнений у своїх словах: 
без допомоги Кернел ми б не змогли розви-
ватися, підтримувати творчий вогник самоді-
яльних артистів».

Ганна Бобкова, пайовик, с. Мокра Калигірка 
(Катеринопільський р-н)

«Свято жінок-трудівниць, мам і бабусь вда-
лося. Люди дуже задоволені, щиро вдяч-
ні підприємству «Хлібороб» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» і за теплі слова, і за по-
дарунки. Неможливо відвести очей від біло-
сніжної якісної кераміки, яку подарували жін-
кам. Така увага — безцінна, адже розуміння 
того, що про тебе не забули, що ти потрібен —
так багато значить у нашому житті».

Олег Шевчук, директор Будинку культури, 
с. Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.)

«Ми вже не уявляємо весняну пору без жіно-
чого свята. І тому артисти постаралися зро-
бити його яскравим і незабутнім. Односельці 
щиро дякували організаторам за програму, а 
ми, у свою чергу, вдячні підприємству «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 
які допомагають місцевій культурі. Завдяки їх-
ній постійній увазі ми підтримуємо народні та-
ланти, дбаємо, щоб вони розвивалися. Цього 
разу в концерті брали участь 30 самодіяльних 
артистів. Приємно, що до творчих джерел 
долучаються родини, молодь — у цьому май-
бутнє, і ми віримо, пісні на сцені сільського 
Будинку культури ніколи не стихнуть».

У с. Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.) завдяки фінансуванню У с. Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.) завдяки фінансуванню 

від підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» було від підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» було 

організовано святкування Міжнародного жіночого дняорганізовано святкування Міжнародного жіночого дня

Представники підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» вітали жінок сіл Молдовка Представники підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» вітали жінок сіл Молдовка 

та Грузьке (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) із 8 Березнята Грузьке (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) із 8 Березня

Жіноча частина населення сіл Мокра Калигірка та Радчиха Жіноча частина населення сіл Мокра Калигірка та Радчиха 

(Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) дякують Кернел за (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.) дякують Кернел за 

привітання з 8 Березняпривітання з 8 Березня

У селі Клинове (Голованівський р-н, У селі Клинове (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) при підтримці Кернел Кіровоградська обл.) при підтримці Кернел 

відзначили Міжнародний жіночий деньвідзначили Міжнародний жіночий день
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

Саме таким висловом можна 

охарактеризувати партнерські відносини 

між Байталівським навчально-виховним 

комплексом  Ананьївського району Одеської 

області, компанією Кернел 

та БФ «Разом з Кернел».

СПIВПРАЦЯ СПIВПРАЦЯ 
МIЦНIЄ МIЦНIЄ 

З РОКАМИЗ РОКАМИ

Загалом, підтримці навчальних закладів Кернел приді-
ляє значну увагу, яка має й фінансовий вимір — тільки 
у минулому році в освіту на територіях присутності ін-

вестовано 8 млн грн. Але це саме той випадок, коли віддане 
з добром і радістю — примножиться. Керівництво Компанії 
переконане: що більше вкладаємо в нинішнє покоління, то 
успішнішим воно виросте. А від цього залежить і майбутнє 
України.

Надійність такого партнера, як Кернел, перевірена часом, 
переконана директор Байтальського НВК «ЗОШ І-ІІ ступеня —
ДНЗ» Світлана Мойсеєва. І щоразу педагогічний колектив, 
батьки й навіть школярі бачать конкретні приклади реальної 
допомоги навчальному закладу. Так, він сьогодні невеликий, 
близько півсотні учнів та 15 діток дошкільного віку, але ж хо-
четься створити для них якнайкращі умови, щоб, навчаючись 
і відпочиваючи, розвиваючи свої таланти, діти розуміли — про 
них піклуються.

Світлана Мойсеєва уже понад 50 років працює у навчаль-
ному закладі, відтоді як повернулася з дипломом у рідне село. 
Тому хто-хто, а вона може об’єктивно порівняти рівень уваги 
до потреб освітнього осередку.

— Підприємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» ми вважаємо нашими надійними помічниками, це 
стосується різнопланової підтримки навчального закладу. Я 
можу розповісти про це чимало, адже за останні роки Компа-
нія надана нам справді вагому й значиму допомогу, — розпо-
відає очільниця навчального закладу. — Під час проведення 

ремонтних робіт, готуючи школу до нового навчального року, 
ми не обходимося без підтримки аграріїв Кернел. І щиро за неї 
вдячні.

На День знань представники Компанії традиційно відвід-
ують святкову лінійку, презентуючи подарунки вихованцям та 
педагогічному колективу навчально-виховного комплексу. На-
приклад, торік це був сучасний багатофункціональний прин-
тер. Бурхливими оплесками підтримали присутні на святі вру-
чення такої потрібної техніки.

Та це лише один з подарунків. На всі свята Кернел знахо-
дить можливість додати приємних моментів. На Новий рік — 
презентує солодощі, на свято останнього дзвоника — сувеніри 
тим, хто закінчує школу. 

— Наразі підприємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» продовжують радувати нас своєю увагою, — роз-
повідає Світлана Василівна, — подарували якісний ковролін, 
яким ми застелили всі кімнати для малечі. Стало так затишно!

Крім того, щоб технічним працівникам було легше при-
бирати, Кернел профінансував придбання пилососа. За допо-
могою цього сучасного приладу забезпечується відповідний 
рівень чистоти, що є запорукою дитячого здоров’я.

А ще школярі — і старші, й молодші — вже звикли до ве-
ликого плазмового екрана на стіні, а ось той, хто вперше пере-
ступає поріг школи, дивується, звідки таке надсучасне диво у 
сільській школі? І їм з гордістю відповідають: від партнерів —
підприємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»! 
Та й музичне устаткування, зокрема колонки, навчальному за-

кладу подарували аграрії Компанії, тож тепер на шкільні свята 
з озвученням усе гаразд.

— За свої роки в освіті я справді бачила різне ставлення до 
навчальних закладів. Все залежить від розуміння тих, хто при-
ймає рішення, місцевих управлінців, керівників підприємств чи 
представників бізнес-середовища, — зазначає директор НВК 
Світлана Мойсеєва. — Якщо здатні оцінити роль навчального 
закладу в житті села чи громади, тоді підтримуватимуть. Мені 
пощастило працювати поряд з такими людьми. Вони бачать, 
розумом і серцем відчувають, що навчальний заклад — то 
серце села, а значить, його потрібно підтримувати. Заради 
сьогоднішнього дня та майбутнього України, яке формується 
у стінах навчального закладу. Велике та щире Вам спасибі, 
шановні працівники компанії Кернел. Хай ваші добрі справи, 
зроблені для освіти, повертаються сторицею».

Підприємство «Хлібороб» (Кернел) Підприємство «Хлібороб» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» придбали для НВК та БФ «Разом з Кернел» придбали для НВК 

с. Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.) с. Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.) 

ковролін, плазмовий телевізор та пилососковролін, плазмовий телевізор та пилосос

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

«Ні для кого не секрет, про неналеж-
ний стан доріг в Україні говорять 
усі: високопосадовці, гумористи 

на своїх шоу, громадяни за кермом в авто й 
пішоходи. Відсутність якісного дорожнього по-
криття є проблемою, визнаною на державному 
рівні. Центральні дороги чи сільські — всі вони 
потребують капітальних інвестицій. Але поки 
до них дійде час, людям, нашим сільським 
мешканцям, потрібно дорогами користувати-
ся. А там же яма на ямі! Тому що десятиліттями 
на внутрішні дороги ніхто не звертав уваги.

І ми, сільські голови, яким люди довірили ці 
посади, шукаємо вихід зі становища. Варто за-
значити: у своїх щоденних турботах відчуваємо 
підтримку підприємства «Хлібороб» (Кернел), 
яке відгукується на запити громад. Добре, що 
маємо у своїх селах такого орендаря, що дбає 
про високі врожаї і водночас не забуває про 
розвиток сільських територій. Стан доріг теж 
не залишається поза увагою Компанії.

У Межирічці кернрелівці минулого року 
профінансували придбання 100 тонн матеріа-
лу для ремонту доріг і своїм транспортом пе-
ревезли його до села. Згодом транспортува-
ли ще 83 тонни — все це на дороги загального 
користування. Уявляєте, які це обсяги! Більше 
того, ресурсами й силами цих аграріїв постій-
но проводяться ямкові ремонти — де розби-
тий шлях, підсипають-латають. На прохання 

виділяли автомобіль, щоб підвезти матеріали 
для ремонту дороги, що знаходиться на ба-
лансі Межиріцької сільради.

Дорога завдовжки п’ять кілометрів з’єд-
нує Межирічку з сусіднім селом Наливайка. 
Тож цей відрізок поєднує наші два села, а 
потім веде далі, до райцентру. І в Наливайці 
підприємство «Хлібороб» (Кернел) підтримує 
ремонти доріг. Зрозуміло, по можливості, та 

все ж не залишають нас у цьому питанні на-
призволяще. Самотужки впоратися з про-
блемою доріг було б неймовірно важко. А так 
маємо впорядковані внутрішні й центральну 
дорогу, все ж таки пересуватися ними легше 
й безпечніше.

Ось так поєднала нас у житті, як і в цьому 
листі, дорога, яку підтримують у належному 
стані надійні партнери, аграрії, небайдужі до 

того, чим і як живуть мешканці села, зокрема 
й їхні пайовики. Спасибі за це Кернел — соці-
ально відповідальній Компанії, нашому надій-
ному партнеру у вирішенні важливих питань 
життєдіяльності громади».

З повагою, В’ячеслав Бабій, 

голова Межиріцької сільської ради, 

Надія П’яничук, голова Наливайківської сільської ради 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

У селах Наливайка та Межирічка (Голованівський р-н, У селах Наливайка та Межирічка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) за фінансової підтримки підприємства Кіровоградська обл.) за фінансової підтримки підприємства 

«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» проходять ремонти доріг«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» проходять ремонти доріг

ДОРОГИ, ЩО ЄДНАЮТЬ НЕ ТIЛЬКИ ДВА СЕЛАДОРОГИ, ЩО ЄДНАЮТЬ НЕ ТIЛЬКИ ДВА СЕЛА
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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:

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ АГРОБІЗНЕСУ КЕРНЕЛ, АГРОНОМІВ ТА МЕХАНІЗАТОРІВ 

ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ, КІРОВОГРАДЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ
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МИКОЛА ГЛОБЕНКО

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Хлібороб» 
(Кернел)

«Я брав участь у подіб-
ному заході вперше. Усе було організовано 
на найвищому рівні, тому ще й досі перепо-
внюють позитивні емоції та враження. Як самі 
урочистості, так і перемога в конкурсі мотиву-
вали мене на подальші успіхи. Переконаний, 
що головна запорука нашого рекорду — це 
взаємоозуміння та довіра в екіпажі, адже зі 
своїм напарником Олександром Борисовим 
я відпрацював уже три сезони. Сьогодні можу 
впевнено сказати: пишаюся тим, що працюю 
у сільському господарстві. А ще приємно, що 
гордість за наші досягнення відчувають мої 
близькі — діти та онуки».

 ЗАРЯДЖАЮТЬ, ПЕРЕМАГАЮТЬ, НАДИХАЮТЬ

ВОЛОДИМИР ПЕТРУК

Провідний агроном на 
підприємстві «Хлібо-
роб» (Кернел) 

«Сільське господарс-
тво — це та сфера, яка 

має чимало резервів. А сучасний агроном — 
людина, яка не тільки любить землю та сумлін-
но працює, а й має неабияке терпіння. Саме за-
вдяки терпінню та добросовісному виконанню 
обов’язків моя команда отримала звання Чем-
піонів у вирощуванні кукурудзи. Так, першоос-
новою перемоги стало саме налаштування на 
достойний результат. Вагомими факторами 
також було дотримання технологій, бо важ-
ливо виконувати всі операції вчасно та якісно, 
а також забезпечення всіма необхідними для 
роботи матеріально-технічними цінностями. 
Вважаю, що завдяки таким конкурсам, як Ліга 
Чемпіонів Агробізнесу, серед виробничих під-
розділів Компанії розвивається не лише здо-
рова конкуренція, що мотивує на загальне 
лідерство, а й впевненість у тому, що Кернел —
це флагман галузі, адже тут працюють най-
професійніші та найзатребуваніші фахівці».

ПЕТРО ТЕРЕЩЕНКО

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Хлібороб» 
(Кернел)

«Відчуття, коли ти стоїш 
на сцені та отримуєш нагороду Ліги Чемпіо-
нів, не передати словами. Це треба пережити 
всім, чия діяльність стосується Агробізнесу 
Кернел. Емоції справді зашкалювали. Бо саме 
твоя праця та праця колег дозволила досягти 
запланованого показника, зробити черговий 
крок до ще однієї перемоги. Вважаю, що такі 
заходи нам, аграріям, необхідні. У них і гордість 
за виконану роботу, і згуртування колективу, і 
дух єдності, коли ти, простий механізатор, та 
менеджер найвищої ланки перебувають на 
одному рівні, тут і зараз пишаються спільним 
результатом. Тоді розумієш, що ми — одна ко-
манда, і попереду у нас нові рекорди».

РОМАН ГРИНЬКО

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Хлібороб» 
(Кернел)

«Як на мене, в основі пе-
ремоги завжди лежить 

натхненна праця, якої б сфери це не стосува-
лося. Бо якщо ти любиш свою роботу, знаєш, 
як виконувати завдання правильно, оператив-
но реагуєш на виклики та труднощі, а точніше, 
не боїшся їх, то у тебе обов’язково все вийде. 
Так само і в сільському господарстві: якщо ти 
володієш знаннями й навиками, щоденно роз-
виваєш їх і не лінуєшся, а на совість працюєш, 
то отримуєш все, чого прагнеш. І в цьому я пе-
реконався на власному досвіді, коли одержав 
статуетку Ліги Чемпіонів Агробізнесу Кернел. 
Сам захід вразив емоційністю та насиченістю. 
Перебуваючи в залі, відчув себе частиною ве-
ликої та дружньої команди аграріїв».

ЕДУАРД КУЗЬМІН

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Хлібороб» 
(Кернел)

«Це моя перша нагорода 
Ліги Чемпіонів Агробізнесу Кернел. У Компанії 

я працюю більше десяти років. Звісно, завжди 
хотілося побувати на сцені переможців, і вод-
ночас не вистачало якогось фінального ривка. 
І я щасливий, що 2018 рік став для мене періо-
дом особистого рекорду. Нарешті я досяг мети 
і впевнений, що попереду — нові перемоги. 
Користуючись нагодою, хочу подякувати ко-
лективу та Керівництву за підтримку, адже як не 
крути — це спільна перемога. А ще — побажати 
усім не менш вдалого 2019-го сільськогоспо-
дарського сезону».

ВАДИМ КАРДАШ

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Хлібороб» 
(Кернел)

«Погодьтеся, кожному з 
нас потрібне визнання. Бо воно є певною мо-
тивацією для подальших успішних кроків. Для 
мене нагорода Ліги Чемпіонів Агробізнесу 
Кернел стала саме тим стимулом, який спри-
ятиме подальшим досягненням та рекордним 
показникам. Серед факторів, які вплинули на 
результат, можу виділити високу організацію 
виробничого процесу, гарні погодні умови, 
відмінно підготовлену техніку, що мінімізува-
ло поломки та простої агрегатів, і, звісно, ко-
мандну роботу. Коли кожен з фахівців та спе-
ціалістів був повноцінно залучений у процес 
та виконував покладені на нього обов’язки на 
відмінно. Ми всі працювали заради результа-
ту і, як бачите, досягли його!»

ОЛЕКСАНДР БОРИСОВ

Тракторист-машиніст 
с/г виробництва на під-
приємстві «Хлібороб» 
(Кернел)

«Хліборобська праця за-
вжди була в пошані. Приємно, що у нашій Ком-
панії є щорічний конкурс, який визначає найкра-
щих трударів полів. Це найбільше свідченням 
того, що нас цінують, що ми затребувані, а 
наша праця приносить користь. Безперечно, 
нашу нагороду варто розглядати в комплексі, 
бо це не рекорд однієї людини, це визнання 
всієї команди. Це праця різноробочих, сервіс-
них інженерів, водіїв, агрономів. Саме завдяки 
злагодженій роботі команди під час сезону ми 
спрацювали як швейцарський годинник — точ-
но, ефективно та без збоїв. Намагатимемося й 
надалі удосконалювати свій механізм, щоб до-
сягати ще вищих показників».

ПЕТРО ЗАХАРЧЕНКО

Провідний агроном на 
підприємстві 
«Хлібороб» (Кернел)

«Разом з останньою я 
маю вже п’ять нагород 

Ліги Чемпіонів Агробізнесу Кернел, які отри-
мую з 2014 року. Минулий сезон став уро-
жайним на соняшник. Серед головних причин 
цього — наполегливість команди та сприят-
ливі для високих урожаїв пізніх культур по-
годні умови. Щоразу, піднімаючись на сцену, 
я переконуюся, що в аграрній сфері сьогодні 
немає нічого неможливого, особливо коли 
пліч-о-пліч з тобою працює колектив профе-
сіоналів. Тому я щиро дякую команді, яка про-
тягом усього сезону підтримувала, не зраджу-
вала, розуміла та давала натхнення рухатися 
вперед, досягати рекорду. І вкотре повторю-
ся: ми сильні, бо ми разом! Ми вміємо досяга-
ти мети, бо чуємо один одного! Ми успішні, бо 
працюємо в Кернел!»

ВРАЖЕННЯМИ ДIЛЯТЬСЯ ЧЕМПIОНИ, СПIВРОБIТНИКИ АГРОПIДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У РЕГIОНI

ЧЕМПIОНИ ЛIГИ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018 
спiвробiтники агропiдприємства «Хлібороб» (Кернел)

П. І. П/Б ЧЕМПІОНА ПОСАДА ПІДПРИЄМСВО 

КРАЩИЙ МЕХАНІЗАТОР З ПОСІВУ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

Вадим Анатолійович 

Кардаш  

Тракторист машиніст 
с/г виробництва 

«Хлібороб» (Кернел) 

Едуард Вікторович 

Кузьмін 

Тракторист машиніст 
с/г виробництва 

«Хлібороб» (Кернел) 

Роман Петрович Гринько 
Тракторист машиніст 

с/г виробництва 
«Хлібороб» (Кернел) 

Петро Анатолійович 

Терещенко 

Тракторист машиніст 
с/г виробництва 

«Хлібороб» (Кернел) 

КРАЩИЙ МЕХАНІЗАТОР З ПОСІВУ КУЛЬТУР СУЦІЛЬНОГО ВИСІВУ

Олександр 

Олександрович Борисов  

Тракторист  машиніст 
с/г виробництва 

«Хлібороб» (Кернел) 

Микола Іванович 

Глобенко 

Тракторист  машиніст 
с/г виробництва

«Хлібороб» (Кернел)

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ КУКУРУДЗИ

Володимир Олексійович 

Петрук  
Провідний агроном  «Хлібороб» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОНЯШНИКА

Петро Васильович 

Захарченко  
Провідний агроном «Хлібороб» (Кернел)

Команда Чемпіонів, співробітників підприємств Команда Чемпіонів, співробітників підприємств 

«Хлібороб» (Кернел) та «Чорна Кам’янка» (Кернел)«Хлібороб» (Кернел) та «Чорна Кам’янка» (Кернел)



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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ АФ «ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ)

Завідувач складу

с. Троянка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.

Вища/неповна вища освіта. Досвід роботи 
з програмою 1С 8. Відповідальність та порядність.

Інженер

с. Клинове, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.

Вища/неповна вища освіта. Досвід роботи з програмою 
1С 8. Відповідальність та порядність. Досвід водіння.

Контактна особа:

Валентина Барабаш

Детальна інформація за номером:

(050) 305-44-60
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Олександр Васильович ГоворунецьОлександр Васильович Говорунець      
 Посада:Посада:  Енергетик на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), Маньківський р-н, Енергетик на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), Маньківський р-н, 

Черкаська обл.Черкаська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2009 року з 2009 року

«Мій батько тривалий час працював електриком у господарстві «Чорна Кам’янка» 
(Кернел), яке наразі реорганізовується в «Хлібороб» (Кернел). Тому, коли випала 
можливість продовжити сімейну традицію, я також розпочав з позиції електрика на 

вказаному підприємстві. Відтоді минуло десять років. Чимало всього змінилося, я, отримавши додаткові 
знання та досвід, добре ознайомившись з електрогосподарством, здобув посаду енергетика. Наразі мої за-
вдання — це контроль за якісною експлуатацією та обслуговуванням головних точок обліку — машинно-трак-
торних баз, токових господарств, адміністративних, складських приміщень тощо. Значна частина підстанцій 
зосереджена у двох селах — Вікторівка та Чорна Кам’янка. Зауважу, що в Компанії створено всі умови для 
того, щоб сумлінно працювати, — йдеться про матеріально-технічне забезпечення, соціальні гарантії для 
співробітників, стабільну виплату заробітних плат. Навіть більше, на сьогодні в нашому регіоні Кернел дійсно 
вважається одним з найвідповідальніших роботодавців, орендарів та виробників с/г продукції. Коли працю-
єш у Компанії, яка є лідером у багатьох сегментах, то мимоволі й сам стаєш успішним, самостверджуєшся як 
професіонал. А ще — почуваєшся щасливим, коли у всіх починаннях маєш підтримку від рідних та близьких 
людей».

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. 

Старший охоронник групи швидкого реагування

с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.

Вища/неповна вища освіта. Чоловіки віком до 30 років.
Добра фізична підготовка.

  ВАЖЛИВІ ДАТИВАЖЛИВІ ДАТИ
ДОВIДКА

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і екс-
портер соняшникової олії, ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Компанія щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та 
світових рейтингах. Протягом 10 років акції Кернел 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 АПК відповідно до Індексу прозорос-
ті 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. Торго-
вельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає до 
більш ніж 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, що 
дозволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 
1,3 млн тонн соняшникового шроту. Iз 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок дiяльностi — сiльгоспвироб-
ництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні ринки при-
близно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, 
закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч вироб-
ників, а також вирощуючи власну на 550 тис. га землі. Поруч із 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з грома-
дами сiл i малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансово-матерiальна пiдтрим-
ка 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 ство-
рили однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел». У Черкаській області Компанія обробляє землі в Ка-
теринопільському, Тальнівському, Уманському, Маньківсько-
му, Монастирищенському районах та представлена підприєм-
ством «Хлібороб». На Кіровоградщині, Вінниччині та Одещині 
Кернел орендує землі в Голованівському, Новоархангельсько-
му, Оратівському, Шаргородському, Ананьївському, Миколаїв-
ському, Тиврівському, Бершадському районах (підприємства 
«Хлібороб», «АФ Відродження», «Агро Інвест Україна»). На 
вказані підопічні території поширюються й соціальні програми 
Благодійного фонду.

ПРИВIТАННЯ 
З НАГОДИ 

ПРОФЕСIЙНОГО 
ЮВIЛЕЮ

У селі Наливайка (Голованіський р-н, 
Кіровоградська обл.) всі знають осередок 

місцевої медицини — фельдшерсько-
акушерський пункт і його завідувача 

Анатолія Васильовича Пяничука. 
Він 50 років свого життя віддав медицині 

в сільській глибинці.

З нагоди професійного ювілею Анатолія Васильовича при-
вітали представники підприємства  «Хлібороб» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Зі словами подяки за працю, на 

згадку про таку подію вони подарували йому теплу ковдру.
Привітання ветеранів праці, ювілярів, людей, у яких стали-

ся визначні події в житті, — це добра традиція працівників Кер-
нел, якої вони дотримуються упродовж десятиліть діяльності 
Компанії. Тож не оминули увагою й ювілей Анатолія Васильо-
вича, котрий не тільки є пайовиком Кернел, а й стоїть на варті 
здоров’я мешканців села, де працює Компанія.

Доля з ранніх літ випробовувала Анатолія Пяничука. Ви-
ховувала його бабуся, бо батьки рано покинули цей світ. А 
тоді не стало й бабусі. І Анатолій сам творив свою долю. У 
1969 році закінчив Одеське медичне училище й повернувся на 
батьківщину. Роботи в рідному селі не було, тож направлення 
отримав у сусіднє Липовеньке. Але тодішній головний лікар 
пообіцяв: «За першої ж нагоди поїдеш працювати до рідного 
села». Так і сталося. Відтоді Анатолій Васильович і працює у 
фельдшерсько-акушерському пункті. Зараз ФАП обслуговує 
480 мешканців (раніше було 800), але від того його значення 
для життєдіяльності села не зменшилося, адже люди потре-
бують медичної допомоги. Особливо це стосується старшого 
покоління, яке всі сили і здоров’я віддало цій землі. Турбота-

ми господаря ФАПу переймаються й кернелівці. З вдячністю 
говорить Анатолій Васильович про конкретну допомогу, яку 
отримав від Компанії-орендаря: зроблено ремонт, встановле-
но енергозберігаючі вікна, замінено двері. «Не відмовляють у 
допомозі», — коротко, але так змістовно розповідає про співп-
рацю, оцінюючи надійність і відповідальність підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

Ніхто з молодих медиків не побажав приїхали в село, коли 
Анатолій Васильович за вислугою пішов на заслужений відпо-
чинок. Тому повернувся на свій пост і нині, маючи на життєвій 
ниві 74 роки, він так само активно працює.

«У нашому селі є дві довгожительки, 1925 року народжен-
ня, — розповідає про односельців герой нашого допису. — 
А були й такі, що по 102 роки прожили!»

Та на такій землі, Богом даній нам, українцям, і справді тільки 
жити-радіти, передаючи з покоління в покоління велику любов до 
найріднішого й найсвятішого — Батьківщини й родини. У Анатолія 
Васильовича з дружиною Лідією Іванівною, яка була йому й су-
путницею в житті, і помічницею в роботі (працювала санітаркою), 
виросли дві доньки, він має двох онучок і двох правнуків. Нині у 
дідуся приємні турботи — онучка Дарина, переможниця одного з 
творчих конкурсів, поїде зі своїми піснями у Грецію, щоб на між-
народному рівні вкотре довести: українці — співоча нація.

Анатолій Пяничук, завідувач ФАПу с. Наливайка Анатолій Пяничук, завідувач ФАПу с. Наливайка 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), приймає вітання (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), приймає вітання 

від Кернел з нагоди професійного ювілеювід Кернел з нагоди професійного ювілею
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  СІЛЬСЬКІ ЗБОРИСІЛЬСЬКІ ЗБОРИ

НА ЧАСI – ДIАЛОГ З ПАЙОВИКАМИ
Глибоке розуміння того, що пайовик — передусім партнер, з яким потрібно відповідально 

будувати відносини, виконувати всі домовленості, зазначені у договорах оренди, — 

є основним принципом у роботі агропідприємств компанії Кернел.

Представники Компанії завжди відкриті до конструктивного діалогу з сільськими громадами, місцевою владою та своїми орендодавцями, 
адже працюють прозоро, в межах чинних норм українського законодавства.

Отже в час, коли вже підбиті підсумки року минулого, а на горизонті — нові завдання й новий хліборобський сезон, у селах на тери-
торії присутності відбуваються зустрічі представників Кернел із жителями підопічних сіл. У лютому-березні такі заходи відбулися в селах Лисича 
Балка, Петраківка, Вікторівка, Кобринова Гребля, Тальянки, Коржова, Старі Бабани, Романівка, Мошурів (Черкаська обл.); Молдовка, Клинове, 
Перегонівка (Кіровоградська обл.); Рахни-Польові, Бушинка, Велика Вулига, Мала Вулига, Жахнівка, Сліди (Вінницька обл.).

Загалом, це тисячі людей зі своїми запитами та проблемами, планами на день завтрашній. І всіх об’єднує дещо спільне — вони орендодавці 
агропідприємств Кернел, від яких чекають успішних результатів у господарсько-економічній діяльності та підтримки у життєвих ситуаціях, як осо-
бистих, так і на рівні громади.

ПРО ТЕ, ЯК ВІДБУВАЛИСЯ ЗБОРИ СЕЛЯН, ЯКІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ СТАВИЛИСЯ НА ПОРЯДОК ДЕННИЙ, 
НАСКІЛЬКИ ЛЮДИ ЗАДОВОЛЕНІ СПІВПРАЦЕЮ ЗІ СВОЇМИ ОРЕНДАРЯМИ — ДАЛІ У КОМЕНТАРЯХ

НА ЧЕРКАЩИНІ:

Вікторія Горошко, працівник сільського госпо-
дарства (с. Тальянки, Тальнівський р-н)

«Оцінки людей дуже позитивні, інакше й бути 
не може, адже Кернел вчасно розраховується 
за договорами, допомагає своїм пайовикам. 
Моя свекруха Павліна Василівна Горошко, яка 
все життя пропрацювала в сільському госпо-
дарстві, також задоволена умовами оренди 
та підтримкою з боку Компанії. Особливо лю-
дям приємно, коли менеджери Кернел у селах 
цікавляться життям пайовиків, допомагають і 
словом і ділом».

Ганна Кротенко, багато років працювала тва-
ринницею (с. Радчиха, Катеринопільський р-н)

«Якщо коротко, то співпрацею з Кернел ми 
задоволені. І не лише в питанні фінансів, а 
ще й особливим рівнем стосунків, які скла-
лися: керівники структурних підрозділів за-
вжди відкриті для спілкування. Важливо, 
що кожен, хто віддав свою землю в оренду, 
знає: на ній господарюють ті, хто підтримає. 
Наприклад, у нас часто хворіє мама, тому 
Компанія розраховується за паї коштами й 

завжди вчасно, це дуже актуально у критич-
них ситуаціях».

НА КІРОВОГРАДЩИНІ:

Марія Митюк, багато років працювала на свино-
товарній фермі (с. Клинове, Голованівський р-н)

«Настрій на зборах був позитивний, адже зде-
більшого люди задоволені тим, що на наших 
землях господарює такий потужний орендар. 
Наприклад, згадую оранку городів — тут кож-
на хвилина на рахунку. І підприємство «Хлібо-
роб» (Кернел) все встигло, всі городи виорані 
вчасно. Для обмолоту зернових на індивіду-
альних ділянках Компанія так само надавала 
комбайни. Якої ще уваги не вистачає? Якщо 
комусь потрібно в лікарню, завжди допомо-
жуть транспортом. У них у конторі ніколи не 
зачиняються двері для нас, пайовиків».

Галина Белінська, 16 років працювала сільським 
головою (с. Молдовка, Голованівський р-н)

«Збори були людними, адже всім цікаво, як 
справи у господарства, як складатимуться 
орендні відносини з пайовиками та громадою. 
Кернелівці відповідально підійшли до підго-
товки інформації, демонстрували слайди, все 

було доступно. Люди розуміють: підтримка 
кожному місцевому мешканцю та громаді від 
підприємства «Хлібороб» (Кернел) — є. Вона —
реальна. Кожен міг оцінити, як по-господар-
ськи були виорані городи торік навесні. Не 
просто, щоб відбути колію, а старанно. І це 
справді важливо, особливо тоді, коли вже не-
має сили докопувати після трактора, а таких 
людей у селі — більшість. Чи то значні справи, 
такі як облаштування зали обрядових подій, 
чи невеликі — кошти на пишну корзину квітів 
до пам’ятника загиблим воїнам у селі на день 
75-річчя визволення від німецьких окупантів —
все робиться з повагою. От хоч би обрядо-
ва зала, яку я згадала. Нею користуються й 
мешканці сусідніх сіл, а в багатьох населених 
пунктах є неписане правило, мовляв, тільки 
для своїх. Але для Кернел повага до людей —
основа діяльності.
Звичайно, люди не уникали болісних тем: не-
достатньо робочих місць, невтішна демогра-
фічна ситуація в селах, але це проблеми всієї 
України. А якщо говорити про місцеві питання, 
то ми в особі підприємства «Хлібороб» (Кер-
нел) маємо надійного помічника, який розуміє 
й допомагає. А це дуже важливо».

НА ВІННИЧЧИНІ:

В’ячеслав Таранюк, Жахнівський сільський голо-
ва (Тиврівський р-н)

«Наша співпраця із підприємством «Агро Ін-
вест Україна» (Кернел) підкріплена конкретни-
ми справами для всієї громади — у минулому 
році були куплені і встановлені дві зупинки для 
автотранспорту, у школі утеплено підлогу. Під-
приємство працює з орендодавцями в рамках 
соціальних домовленостей, і вся громада від-
чуває налаштованість на конструктивну співп-
рацю заради загального благополуччя».

Віктор Шведюк, голова Рахно-Полівської сіль-
ської ради (Тиврівський р-н)

«У нас налагоджена співпраця з регіональ-
ними керівниками Кернел, а значить, легше 
вирішувати проблемні питання. Нині в центрі 
уваги — ремонт мосту з гідроспорудою. Щоб 
виконати цю роботу, потрібно пройти чимало 
дозвільних інстанцій, але ми почали цей про-
цес, знаючи, що Компанія нас підтримає. У 
людей були питання щодо збільшення виплат 
за паї, і я переконаний, з часом вони будуть 
вирішені».

Світлана Олійник, голова Великовулизької 
сільської ради (Тиврівський р-н)

«Про відносини з підприємством «Агро Інвест 
Україна» (Кернел) можу сказати з усією від-
повідальністю: є розуміння. І вся громада це 
відчуває. Допомогли відремонтувати вулич-
ний водогін — і коштами, і зі спеціалістом під-
собили; у листопаді минулого року підсипали 
щебенем дві вулиці, ще дві зроблять уже після 
посівної. А школа, дитячий садочок?! Постій-
но допомагають в організації навчального 
процесу. І у придбанні сценічних костюмів для 
ансамблю вчителів школи (який, до речі, має 
звання народного) не відмовили. Отже, ми ба-
чимо зацікавленість підприємства у розвит-
ку сільських населених пунктів. А в цьому —
майбутнє».

Словом, багатолюдні збори, на які прийшли всі зацікавлені, відбулися. Це був відвертий, підкріплений вагомими цифрами й аналітичними висновками діалог, чесні відповіді 

на поставлені питання, а головне — сторони почули одне одного, а значить, є надійний орієнтир — спільне бачення перспектив.

Компанія Кернел дякує усім учасникам зборів за їхню небайдужість та активну позицію у питаннях розвитку громади та співпраці з підприємствами-орендарями.

Збори пайовиків агропідприємств Кернел, жителів сіл Збори пайовиків агропідприємств Кернел, жителів сіл 

Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областейЧеркаської, Кіровоградської та Вінницької областей
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ВАКАНСІЇКАР’ЄРНОЇ
ПРОГРАМИКЕРНЕЛ

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

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Київ

Управляюча компанія

ФАХІВЕЦЬСУПРОВОДЖЕННЯБАНКІВСЬКИХОПЕРАЦІЙ
Київ

Управляюча компанія

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

вітає іменинників — жителів сіл Голованівського 
району Кіровоградщини:

30 березня — Оксану Вікторівну Непотенко 
з с. Перегонівка;
•1 квітня — Віктора Олександровича Пилипенка 
з с. Перегонівка;
•1 квітня — Марію Вікторівну Усатюк 
із с. Наливайка;
•1 квітня — Петра Олександровича Пилипенка 
з с. Перегонівка;
•3 квітня — Наталію Степанівну Дідик 
із с. Перегонівка;
•4 квітня — Євдокію Мойсеївну Завертану 
з с. Наливайка;
•4 квітня — Валентину Петрівну Поліщук 
із с. Перегонівка;
•6 квітня — Олександра Григоровича 
Животовського з с. Перегонівка;
•8 квітня — Ніну Дмитрівну Лепетун із с. Троянка;
•12 квітня — Юрія Феофановича Царюка;
•14 квітня — В’ячеслава Федоровича 
Загородного з с. Журавлинка;
•15 квітня — Дмитра Володимировича 
Соломонюка з с. Крутеньке;
•16 квітня — Світлану Олександрівну Олійник 
із с. Молдовка;
•21 квітня — Раїсу Миколаївну Зозулю 
з с. Журавлинка;
•22 квітня — Віктора Володимировича Зінчука 
з с. Молдовка;
•21 квітня — Зою Анатоліївну Лихманюк 
із с. Клинове;
•23 квітня — Дмитра Васильовича Ковальчука 
з с. Крутеньке;
•23 квітня — Володимира Тихоновича 
Отюжського з с. Перегонівка;
•25 квітня — Михайла Анатолійовича Байрачного 
з с. Троянка;
•30 квітня — Анатолія Сергійовича 
Березовського з с. Наливайка.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Колектив підприємства «Агро Інвест Україна» 
(Кернел) вітає іменинників — жителів сіл 

Тиврівського району Вінниччини:

•3 березня — Ксенію Яківну Олійник 
із с. Велика Вулига;
•10 березня — Регіну В’ячеславівну Даниленко 
з с. Довгополівка;
•12 березня —  Пилипа Андрійовича Маліцького 
з с. Бушинка;
•14 березня — Євдокію Федорівну Кузьмінську 
з с. Бушинка;
•15 березня — Галину Михайлівну Ладаняк 
із с. Велика Вулига;
•16 березня — Любов Петрівну Миленьку 
з с. Бушинка;
•17 березня — Марію Варфоломіївну Бичок 
із с. Рахни-Польові;
•30 березня — Любов Василівну Мельничук 
із с. Рахни-Польові;
•11 квітня — Михайла Івановича Федчишина 
з с. Сліди;
•15 квітня — Лідію Кирилівну Паламарчук 
із с. Велика Вулига;
•25 квітня — Катерину Тихонівну Смагло 
з с. Велика Вулига.

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.

Колектив  підприємства «Хлібороб» (Кернел), 
а також рідні та близькі вітають іменинників 
місяця — жителів сіл Новоархангельського 

району Кіровоградщини:

•12 квітня — Марію Іванівну Дяченко 
з с. Кальниболота;
•14 квітня — Ганну Сергіївну Колиушко 
з с. Кальниболота;
•19 квітня — Володимира Івановича Будьонного 
з с. Кальниболота.

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань,
Від зірки — здійснення бажань!

Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 
а також рідні та близькі вітають іменинників —

жителів сіл Катеринопільського, Тальнівського, 
Маньківського та Уманського районів 

Черкащини:

•24 березня — Антоніну Ананіївну Мишалову 
з с. Мокра Калигірка;
•30 березня — Леоніда Івановича Шпака 
з с. Мокра Калигірка;
•1 квітня — Одарку Антонівну Череватюк 
із с. Радчиха;
•3 квітня — Лідію Василівну Кананухіну 
з с. Старі Бабани;
•5 квітня — Миколу Андрійовича Пономаренка 
з с. Лисича Балка;
•7 квітня — Єлизавету Гаврилівну Мазур 
із с. Кобринова Гребля;
•7 квітня — Надію Олександрівну Шуст 
із с. Вікторівка;
•12 квітня — Лідію Миколаївну Ямковенко 
з с. Вікторівка;
•13 квітня — Лідію Іванівну Пономаренко 
з с. Мокра Калигірка;
•16 квітня — Марію Михайлівну Арсенюк 
із с. Мокра Калигірка;
•20 квітня — Марію Петрівну Линник 
із с. Чорна Кам’янка;
•20 квітня — Миколу Івановича Гребенюка 
з с. Мокра Калигірка;
•28 квітня — Марію Іванівну Поліщук 
із с. Лисича Балка;
•29 квітня — Надію Миколаївну Шурман 
із с. Мокра Калигірка.

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Колективи підприємств «Хлібороб» (Кернел) 

та «Чорна Кам’янка» (Кернел) вітають 

іменинників — жителів сіл Бершадського 

та Оратівського районів Вінниччини:

•17 березня — Ганну Яківну Вихиль 

із с. Чернявка;

•20 березня — Ганну Олександрівну Кулешу 

з с. Чернявка;

•21 березня — Івана Степановича Бридуна 

з с. Чернявка;

•23 березня — Володимира Миколайовича 

Романюка з с. Чернявка;

•10 квітня — Василя Кузьмовича Демчука 

з с. Юшківці;

•14 квітня — Ганну Юхимівну Плахотнюк 

із с. Юшківці;

•17 квітня —  Никифора Олександровича 

Тодоренка з с. Осіївка;

•24 квітня — Ганну Михайлівну Ливенко 

з с. Чернявка;

•28 квітня — Івана Федоровича Горбатюка 

з с. Юшківці;

•29 квітня — Катерину Василівну Книш 

із с. Осіївка.

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.


