
стор.

6

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.
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СПОРТИВНI IНIЦIАТИВИСПОРТИВНI IНIЦIАТИВИ
КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ 

СПІЛЬНО З БФ «РАЗОМ 

З КЕРНЕЛ» СТАЛИ 

ГОЛОВНИМ СПОНСОРАМИ ІІ 

МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ З 

БОКСУ, що проходив у 
смт Маньківка (Черкась-

ка обл.). До Вашої уваги —
розповідь про подію та 

фоторепортаж 

стор.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
У квітні агропідприємства компанії 

Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 
продовжили підтримувати соціальні іні-
ціативи сільських громад, спрямовані на 
підтримку освіти, спорту, благоустрою. І, 
незважаючи на те, що у аграріїв Компанії 
наразі вистачає своїх турбот, бо на полях 
триває посівна, вони знайшли можливість 
приділити увагу потребам сільських тери-
торій та фінансово підтримати значимі для 
селян соціальні проекти. Про них і не тіль-
ки Ви прочитаєте на шпальтах видання.

Розпочнемо з виробничих акцентів. 
Віднині в кожному випуску ми публікувати-
мемо цікаву інформацію про інновації, які 
запроваджують аграрії Кернел. Адже для 
когось поняття супутникового моніторин-
гу, автоматизації, GPS-датчиків здають-
ся фантастикою, а на полях, які Компанія 
орендує у Ваших селах, вони давно пере-
йшли в розряд буденності. Тож знайом-
теся ближче з Агробізнесом Кернел, який 
змінює країну та зміцнює її аграрний по-
тенціал.

Приємною новиною стала перемо-
га Благодійного фонду «Разом з Кернел» 
у національному конкурсі «Благодійна 
Україна». Ця нагорода є результатом ба-
гаторічної натхненної праці Фонду, його 
співробітників, а також Вас, представників 
сільських громад, очільників населених 
пунктів та  соціальних установ. Бо ж не 
секрет, що без взаєморозуміння та кон-
структивного діалогу робити добрі справи 
було б складніше.

Саме про ці добрі справи хотілося б 
поговорити окремо. Завдяки фінансовій 
підтримці від підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) у обрядовій залі с. Молдовка 
(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) 
з’явилося електричне обладнання для об-
ігріву, у школі с. Ярошівка (Катеринопіль-
ський р-н, Черкаська обл.) відновлено по-
дачу якісної води, а в освітньому осередку 
с. Тальянки (Тальнівський р-н, Черкась-
ка обл.) оновлено меблевий фонд — 
йдеться про нові та зручні учнівські парти. 
Крім того, Компанія передала для навчаль-
них закладів сіл Семидуби, Перегонівка та 
Троянка (Голованівський р-н) комп’ютер-
не обладнання.

Важливою подією для боксерської 
спільноти Черкащини та всієї країни стало 
проведення Міжнародного турніру з боксу 
у смт Маньківка (Черкаська обл.). Другий 
рік поспіль компанія Кернел та БФ «Разом 
з Кернел» є головними спонсорами дій-
ства. Яскраві світлини з заходу та емоційні 
коментарі учасників і вболівальників Ви 
знайдете в номері.

Але, як то кажуть, не спортом єдиним: 
Кернел підтримав ще один важливий кон-
курс, а саме фестиваль «Таланти багато-
дітної родини», що традиційно проходить 
у м. Тиврів (Вінницька обл.). І на творчому 
ринзі було не менш спекотно, бо присутніх 
дивували своїми талантами дітки зі всіх ку-
точків Тиврівщини.

Тож запрошуємо перегорнути 
сторінки улюбленої газети. 

Дякуємо за довіру й за те, що разом 
з Кернел прямуєте у майбутнє!

І нехай весна стане часом 
нових перемог та досягнень! 

Мирного неба, затишку в 
родинах, любові в серцях!
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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

ВIДЗНАКИВIДЗНАКИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РАЗОМ З 

КЕРНЕЛ», ЗАСНОВАНИЙ КОМПАНІЄЮ 

КЕРНЕЛ У 2013 РОЦІ, СТАВ 

ПЕРЕМОЖЦЕМ НАЦІОНАЛЬНОГО 

КОНКУРСУ «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА –

2018» у номінації «Всеукраїнська 
благодійність». У 2018 році 

агропідприємства Кернел та Фонд 
направили 43 млн грн на розвиток 

сільських територій.

ВАРТІСТЬ ВЕЛИКОДНЬОГО КОШИКА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ У 2019 РОЦІ ЗРОСЛА ПОРІВНЯНО 

З 2018-М НА 26 ГРН І СТАНОВИТЬ БЛИЗЬКО 532 ГРН.

1  Ціна домашньої паски сягає 85 грн/1 кг. У магазинах і супермаркетах — дорожче.

2  Найдорожчими складовими святкового кошика цьогоріч є м’ясні продукти: домашня ковбаса  — 

104 грн/0,5 кг і буженина — 98 грн/0,5 кг. Порівняно з 2018 роком вартість буженини в середньому по Україні 

збільшилася майже на 4,3%, а домашньої ковбаси — на 2%. Півкілограма сала обійдеться в 35 грн.

3  З молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир — 71 грн/0,5 кг та вершкове 

масло — 70 грн/0,5 кг. Вартість півкілограма сиру складе приблизно 32 грн.

4  Найдешевшими складовими є яйця — 24 грн/10 штук та хрін — 12 грн/250 г.
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ЗI СВIТЛИМ СВЯТОМ 
Українці традиційно зустрічають Воскресіння 

Господнє з відкритою душею та чистим серцем, 

з глибокою надією на справедливість і вірою 

у зміни на краще.

Тож нехай і сьогодні Великдень дарує радість 

спілкування з близькими людьми, здоров’я, 

теплоту людських відносин, достаток, 

наповнює наше життя сенсом.

А ще подарує більше натхнення, 

щоб ми й надалі разом робили 

українські громади сильнішими 

та заможнішими.

БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ, 
МИРУ, ДОБРА!
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Діяльність агропідприємств Кернел на Кіровоградщині та Черкащині 

вимірюється не тільки значимими виробничими здобутками, 

а ще й вагомим внеском у соціальну сферу сіл, підтримкою, 

що надана школам, сільській медицині, дитячим садочкам, 

спортивним закладам і культурі.

Соціальні проекти, про які ми розповідатимемо далі, яскраво 

свідчать: активна участь у житті громад — 

пріоритет роботи аграріїв Кернел.

Але, окрім кафе з невеликою кількіс-
тю місць, у селі не було приміщення, де 
можна було б зібратися жителям. Тому 
сільська рада звернула увагу на будівлю 
магазину, яка не використовувалась за 
призначенням. Там і вирішили обладнати 
обрядову залу. До справи взялися друж-
но, не обійшлося й без підтримки підпри-
ємства  «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел». Компанія профінансувала при-
дбання електричного обладнання для об-
ігріву зали. Тепер у мешканців села є міс-
це, де можна в будь-яку пору, незалежно 
від примх погоди зібратися на ту чи іншу 
подію.

— Наскільки важливо відгукуватися на 
запити і прохання громади, у Кернел добре 
розуміють, — коментує сільський голова 

МОЛДОВКА МАЄ ОБРЯДОВУ ЗАЛУ. 
ТЕПЛУ Й ЗАТИШНУ

Петро Васильович Олійник. — Тому і в мене 
як у очільника села, і у керівників інших за-
кладів соціальної сфери з Компанією скла-
лися партнерські відносини. Вирішуємо чи-
мало питань для громади, які забезпечують 

комфорт і благоустрій: вчасно та якісно роз-
чищені взимку дороги, подарунки дітям, під-
тримка навчальних закладів. Ми щиро вдячні 
Кернел за допомогу, яка, впевнений, продов-
житься, адже маємо спільні плани.

Обрядова зала — так у селі Молдовка (Голованівський р-н, 

Кіровооградська обл.) люди називають приміщення, де віднині можна 

влаштувати родинне свято. Справа в тому, що нагоди зібратися разом 

виникають у житті постійно: ювілейні дати, дні народження. А коли відходять в 

інший світ близькі люди, за традицією влаштовуються поминальні обіди.

Громада с. Молдовка Громада с. Молдовка 

(Голованівський р-н, (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) дякує Кернел Кіровоградська обл.) дякує Кернел 

за допомогу у придбанні обігрівачів за допомогу у придбанні обігрівачів 

для обрядової залидля обрядової зали

Про те, що саме трапилося і як вирі-
шили проблему водозабезпечення 
навчального закладу, розповідає 

Вікторія Пипа, голова Мокрокалигірської 
об’єднаної територіальної громади.

— Водогін, що належав колись колек-
тивному господарству, опинився на терито-
рії приватної власності, і господар перекрив 
воду, — розповідає наша співрозмовни-
ця. — Найкритичніше, що без води зали-
шився харчоблок Ярошівської школи, де на-

вчаються 124 учні. Діяти потрібно було швидко, 
адже харчоблок повинен працювати.

І вкотре допомогу оперативно надали під-
приємство «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», виділивши 35 тисяч гривень на об-
лаштування колодязя закритого типу. Водопос-
тачання до харчоблоку було налагоджено, діти 
знову забезпечені гарячим харчуванням.

— Співпраця між громадою й Кернел на-
лагоджена давно, — веде далі голова ОТГ. —
Наприклад, варто згадати, що в селі Любис-
ток за сприяння Компанії зроблено ремонт 
водогону загальною протяжністю 1,6 кіломе-
тра. Якщо говорити про інші значимі справи, 
зроблю акцент на придбаному холодильному 
обладнанні для тієї ж Ярошівської школи. Від-
чутною є підтримка футбольної команди села, 
яка здобуває перемоги у турнірах різного рів-

ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ШКОЛУ ЯКIСНОЮ ВОДОЮКоли в наших криницях і оселях 

є вода, ми навіть не помічаємо, 

наскільки цінним природним ресурсом 

володіємо. А тільки-но її з якихось 

причин не стає — виникає серйозна 

проблема. Подібна ситуація сталася в 

селі Ярошівка (Катеринопільський р-н, 

Черкаська обл.), коли було перекрито 

водогін, яким вода постачалася до 

харчоблоку місцевої школи.

ня. Та й День громади, який проводимо 22 ве-
ресня, без підтримки Кернел не обходиться. 
Важливо, що Компанія живе інтересами се-
лян, долучається до привітань з нагоди різних 
свят: чи то відзначаємо День захисників Укра-
їни, чи віншуємо учасників АТО, чи вітаємо з 
Днем Перемоги ветеранів війни. Добрі спра-
ви — це візитна картка Компанії, яку цінують за 
все зроблене для сільських громад.

Директор Ярошівської школи 
Ольга Могильська також поділилася враження-
ми від співпраці з Компанією:

— Наша школа сама організовує харчування 
для дітей. Тож уявіть собі, як це — залишити-
ся без води. Дякуємо Кернел за допомогу та 
фінансову підтримку в цій справі. Вода тепер 
надходить зі свердловини, і вона якісна. Мож-
на розповідати про багато хороших справ, які 
Компанія зробила для нашої школи. Наприклад, 
ми звернулися до благодійного фонду «Разом з 
Кернел» з проханням придбати кухонний інвен-
тар для їдальні. Реальність перевищила спо-

дівання — ми отримали холодильник і різно-
манітний посуд: каструлі, сковорідки, дрібний 
інструмент для кухарів. Усе нове, з добротних 
матеріалів, у такому посуді й готувати приємні-
ше. На свято Першого дзвоника представники 
Кернел завжди приходять з подарунками — на 
старті цього навчального року всі першоклас-
ники отримали прекрасні набори зі шкільним 
приладдям. Не забувають і про випускників, їм 
також вручають подарунки на згадку. А нинішні 
11-класники завдяки підтримці Компанії  отри-
мали можливість здійснити подорожі рідною 
Україною. Компанія виділяє пальне, і шкільним 
автобусом клас з’їздив у Переяслав-Хмель-
ницький, зовсім недавно побували у Каневі. А 
скільки вражень залишило минулорічне свято 
з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, яке 
стало подією для всієї громади. Дітям вручали 
подарунки, великі пакети солодощів, повітря-
ні кульки додали святу яскравих барв. Одним 
словом, нам приємно, що маємо такого орен-
даря та помічника. Бажаємо всім працівникам 
Компанії благополуччя й успіхів».

Підприємство «Хлібороб» (Кернел) виділило кошти на проект із Підприємство «Хлібороб» (Кернел) виділило кошти на проект із 

відновлення водопостачання та придбання обладнання для школи відновлення водопостачання та придбання обладнання для школи 

с. Ярошівка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)с. Ярошівка (Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
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МЕБЛI ДЛЯ ТАЛЬЯНКIВСЬКИХ УЧНIВ
У загальноосвітній школі села Тальянки (Тальнівський р-н, Черкаська обл.) 

навчається 76 учнів, школа має свою цікаву багаторічну історію й чималі  

досягнення. А в цьому навчальному році навчальному закладу могли б позаздрити 

сусідні школи. А причина — нові парти, які придбали для школи підприємство 

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

–Останній раз парти для школи 
були придбані у 1976-му. У по-
точному навчальному році за 

програмою «Нова українська школа» ми об-
ладнали новенькими партами кімнату для 
першокласників, — розповідає Людмила Ла-
новенко, директор навчального закладу. —
Треба було бачити, як сприйняли сучасні, 
яскраві та зручні парти школярі! Бігали, за-
глядали у новий клас, дивилися на меблі, 
мов на щось ніколи не бачене. І у педагогіч-
ного колективу народилася ідея: потрібно, 
щоб у всіх учнів початкових класів були нові 
парти. Їх знадобилося двадцять. Зрозуміло, 
що за підтримкою ми звернулися до підпри-
ємства «Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». І, як завжди, Компанія пішла нам 
назустріч. Спрацювали швидко, кошти ви-
робникам перерахували вчасно. Нині за но-

вими одномісними партами навчаються учні 
другого й третього класу. Більше того, до 
нас приїздили на семінар колеги, і вони були 
в захваті, все примовляли: «Вам добре, у вас 
он які нові парти!» 

Звичайно, педагогічному колективу Та-
льянківської школи приємно, що з Кернел 
існує доволі тісна співпраця, що триває не 
перший рік. Компанія надає суттєву підтрим-
ку для організації навчального процесу на 
високому рівні. Це оцінив і волонтер Корпу-
су Миру, який наразі перебуває у тутешній 
школі. А учнів радує можливість займатися 
спортом. Придбання волейбольної сітки та 
спортивного інвентарю також профінан-
сував Кернел. Учнівський, педагогічний та 
батьківський колективи вдячні всім, хто ство-
рює добробут у школі, особливо Компанії та 
БФ «Разом з Кернел.

КОМП’ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОСВIТНIХ ОСЕРЕДКIВ

Нещодавно підприємство «Хлібороб» 
(Кернел) передало в користування 
навчальним закладам Голованівсь-

кого району комп’ютерну техніку. Наскіль-
ки це важливо для організації навчального 
процесу, ми почули з перших вуст, від ке-
рівників закладів освіти.

Олена Новікова, керівник НВК Семидубська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів — до-
шкільний навчальний заклад Голованівської 
районної ради:

«На повноцінне фінансування навчальних 
закладів бюджетних коштів не завжди ви-
стачає, тому й звертаємось до аграріїв 
«Хлібороб» (Кернел) за допомогою. Вони 
завжди виручають нас — і у великих, і в ма-
лих справах. Згадую зимові дні, коли до-
роги замело, а нам потрібно було їхати по 
дрова, щоб опалювати школу. Я звернула-
ся до Компанії, і нам оперативно виділили 
вантажний автомобіль, яким і доставили 

НВК, дитсадок сьогодні відвідують 73 вихо-
ванці, об’єднані у три групи. Ми зразу від-
чули, наскільки легше стало з документаці-
єю. І щиро вдячні аграріям Компанії за під-
тримку. До речі, вона не обмежується лише 
комп’ютерною технікою. Кілька років тому 
саме Кернел фінансував ремонтні роботи та 
встановлення сантехніки у вбиральнях дитя-
чого садочка. Подібне оновлення має велике 
значення не тільки з погляду забезпечення 
нормальних санітарних умов, а й дозволяє 
виховувати у дітей охайність. І наша вдячність 
Компанії справді безмежна».

Анна Безталанна, завідувач філії Голованівсько-
го ліцею імені Т. Г. Шевченка — Троянської ЗОШ:

«Для наданого школі комп’ютера ми одразу 
знайшли застосування — передали його для 
використання у навчальному процесі вчитель-
ці музики Діані Загородній. Згодом придбали 
невеликі колонки, і тепер діти мають можли-

Освіта, особливо у сільських населених пунктах — один з пріоритетів соціальної 

діяльності агропідприємств Кернел. Від нього не відступають за жодних умов, 

розуміючи, що в переважній більшості випадків у селі (особливо невеликому) про 

школу подбати просто нікому.

дрова. Діти вже звикли до подарунків на но-
ворічні свята, батьки, до речі, за це теж щиро 
вдячні. А переданий Кернел у користування 
комп’ютер дуже вчасно поповнив технічне 
оснащення школи. Тепер ми можемо з гордіс-
тю говорити, що в кожному класі у нас є така 
техніка. Без комп’ютерного устаткування сьо-
годні складно уявити навчальний процес, цьо-
го вимагає й концепція Нової української шко-
ли. Тож педагогічний колектив щиро вдячний 
«Хлібороб» (Кернел) за підтримку. До речі, 
нещодавно Компанія придбала для потреб 
школи принтер. Ми щиро бажаємо кернелів-
цям відмінних результатів у господарюванні і 
всього найкращого».

Ольга Тисак, заступник директора Перегонів-
ського НВК з дошкільної освіти:

«Подарований комп’ютер надзвичайно по-
трібний нам для роботи, зокрема для ведення 
документації у дошкільному навчальному за-
кладі. Наш ДНЗ — частина Перегонівського 

вість слухати музику, переглядати відео. 
Музика як шкільна дисципліна вивчаєть-
ся з першого й до восьмого класу, отже, 
зрозуміло, що коефіцієнт корисної дії 
високий. Ми щиро вдячні «Хлібороб» 
(Кернел) за постійну підтримку. Коли 
потрібно підвезти школярів до район-
ного центру, на конкурси чи змагання —
просимо Компанію. Кілька років тому 
на ювілей школи Кернел порадував по-
дарунками для занять спортом та оздо-
ровлення: шведською стінкою, інвента-
рем та покриттям для спортивного залу. 
Школярі беруть участь у різноманітних 
творчих конкурсах від Кернел, маємо й 
переможців. Компанія також допомагає 
здійснювати поїздки містами України. 
Школярі побували у Вінниці, Києві, пла-
нуємо поїздку в Умань. Тож соціальне 
партнерство Компанії — не одноразова 
акція, а постійна турбота».

Підприємство «Хлібороб» (Кернел) передало у користування Підприємство «Хлібороб» (Кернел) передало у користування 

навчальним закладам сіл Троянка, Семидуби та Перегонівка навчальним закладам сіл Троянка, Семидуби та Перегонівка 

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

комп’ютерне обладнаннякомп’ютерне обладнання

Завдяки фінансуванню від Кернел та БФ «Разом з Кернел» у школі Завдяки фінансуванню від Кернел та БФ «Разом з Кернел» у школі 

с. Тальянки (Тальнівський р-н, Черкаська обл.) з’явилися нові партис. Тальянки (Тальнівський р-н, Черкаська обл.) з’явилися нові парти



4 26 квітня 2019 року

Благодійний Фонд «Разом з Кернел» заснований у 2013 році з 

метою систематизації проектів і підвищення прозорості соці-

альної активності компанії Кернел, надання адресної допомо-

ги та фінансування соціальних ініціатив. Спільно з місцевими 

мешканцями Кернел активно підтримує та розвиває сільську освіту, 

медицину, культуру, спорт, інфраструктуру тощо. Щороку за участю 

представників громад фонд здійснює моніторинг цільового викорис-

тання коштів та ефективності реалізованих проектів.

  ВІДЗНАКИ

Благодійний фонд «Разом з Кернел», заснований компанією Кернел у 2013 році, 

став переможцем Національного конкурсу «Благодійна Україна — 2018» 

у номінації «Всеукраїнська благодійність».

Оксана Коваль, Керівник департаменту 
комунікацій, PR і GR Кернел

«Кернел є ключовим інвестором у регіонах при-
сутності. Ми розуміємо свою відповідальність 
перед жителями населених пунктів, на терито-
ріях яких компанія веде виробничу діяльність. 
Найвище визнання і свідчення ефективності 
соціальних проектів — це громади, від яких 
ми регулярно отримуємо подяки та зворотний 
зв’язок. Перемога в національному конкурсі —
ще одне свідчення того, що ми все робимо 
правильно. Починаючи з 2013-го — року засну-
вання БФ «Разом з Кернел», на підтримку укра-
їнських регіонів було направлено 200 мільйонів 
гривень. За цією цифрою стоять не лише тисячі 
шкіл, дитячих садочків, лікарень, освітлених ву-
лиць і врятованих життів. Це також величезна 
робота внутрішньої команди, яка координує 
процес більш ніж у 900 селах України. Це тита-
нічна робота, яка під силу далеко не кожному, 
тому я підкреслюю значимість роботи колег та 
висловлюю їм слова подяки».

Національна експертна комісія відзначила багаторічну роботу команди Фонду, яка реалізує проекти корпоративної соціальної 
відповідальності. У  2018 році агропідприємства Кернел та Фонд направили 43 млн грн на розвиток сільських територій. Фі-
нансування спрямоване на підтримку потреб громад та створення комфортних умов проживання в українських селах у сферах 

освіти, медицини, благоустрою, інфраструктури, культури та спорту. Наразі систематичну допомогу отримують 905 підопічних сіл.

  АКЦЕНТИ

IННОВАЦIЇ – ШЛЯХ 
ДО РЕКОРДНИХ ВРОЖАЇВ

Цифрові технології впевнено інтегрували в аграрні компанії нашої держави, вони стали буденністю для 

сільгоспвиробників. А з їхнім використанням агровиробництво стало більш ефективним. 

Саме завдяки інноваціям Агробізнес Кернел показує доволі високі результати.

У зв’язку з тим, що у Компанії 
стартував новий сільського-
сподарський сезон, ми вирі-

шили познайомити Вас із новітніми 
підходами, які застосовують у своїй 
повсякденній роботі аграрії Кернел. 
І якщо більшості поняття супутнико-
вого моніторингу, ІТ-інструментів, 
автоматизації здаються фантасти-
кою, то у Компанії й на полях, які зна-
ходяться у ваших селах, вони давно 
стали реальністю.

Тож відтепер у кожному випус-
ку газети ви знаходитимете цікаву 
інформацію про новинки, які аграрії 
Кернел використовують у буденній 
роботі.

Нагадаємо, що Кернел з 2010 ро-
ку активно розвиває аграрний на-
прямок діяльності — сільгоспвироб-
ництво. Сьогодні аграрії Компанії 
оброблять близько 550 тис. га землі 
у дванадцяти областях України. Ре-
зультативне управління таким зна-
чним земельним масивом немож-
ливе без інноваційних підходів та 
сучасних агрооперацій.

В основі сільгоспвиробництва 
Компанії лежить точне землероб-
ство. Завдяки даним глобального 
позиціонування GPS, спеціальних 
датчиків, квадрокоптерів, карто-
графічних знімків із супутників, які 
передаються на центральну агро-
диспетчерську, аграрії досконало 
знають все: неоднорідність рельєфу 
того чи іншого поля, густоту посівів, 
де потрібно підживити рослини, до-
датково застосувати засоби їхнього 
захисту, який ґрунт через ущільнен-
ня в ньому потребує більш глибоко-
го рихлення тощо. Тобто кожне поле 
з усіма його проблемними місцями 
висвітлюється на моніторі та, від-
повідно, оперативно вживаються 
необхідні заходи.

Механізатори також працю-
ють на базі інформації з бортових 
комп’ютерів. Їхня робота контролю-
ється в онлайн-режимі, де все від-
слідковується — дотримання режи-
му виробничого процесу, відхилення 
руху машини в загінці, використання 
пального тощо. Сучасний трактор у 

полі — це новий агрегат, обладна-
ний датчиками, моніторами, супут-
никовою навігацією, різноманітними 
додатковими гаджетами.

Крім того, у Компанії розробили 
власний унікальний алгоритм про-
гнозування врожайності на основі 
аналізу результатів супутникового 
моніторингу. Він дозволяє з високою 
точністю отримати прогноз вало-
вого виробництва зернових, побу-
дувати якісну логістику й управляти 
реалізацією продукції. У 2018 ро-
ці алгоритм був протестований на 
всіх полях Кернел і довів свою ефек-
тивність.

Запроваджені в компанії інно-
вації стали запорукою покращення 
врожайності, підвищення продук-
тивності праці, дозволили оптимі-
зувати виробничий цикл та сприяли 
економічному розвитку, свідченням 
чого є гідні заробітні плати праців-
ників, вчасний розрахунок з пайови-
ками, згідно з договорами оренди, 
та збільшення рівня інвестицій у со-
ціальну сферу сіл.

Виробничі факти

1
100% полів Кернел покриті якісними RTK-сигналами, які забезпечують 
високоточне позиціонування техніки в роботі. Похибка у вимірах складає 

не більше 2 см. 

2
100% полів Кернел також покрито метеомоніторингом. У Компанії розши-
рили базу власних метеостанцій, організували спільний проект з партне-

рами для того, щоб знаходити комплексні рішення.

3
100% полів Кернел моніторяться за допомогою супутникових знімків, 
квадракоптерів, а також ІТ-інструментів, з якими працюють агрономи 

безпосередньо в полях. Зібрана інформація автоматично зберігається в базі 
даних і надалі стає основою для аналітичного GIS-порталу. Цей ресурс — один 
із ключових факторів успіху, там зібрана вся інформація про процеси, що відбу-
ваються в полях. За лічені секунди з будь-якої точки світу можна зайти на кожне 
поле, побачити всі можливі звіти й аналітику, відео- та фотоматеріали. Це до-
зволяє максимально якісно й швидко аналізувати процеси, які відбуваються у 
виробництві, та оперативно приймати зважені рішення.

КЕРНЕЛ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
НАЦIОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ
«БЛАГОДIЙНА УКРАЇНА»
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МАНЬКIВКА ПРИЙМАЛА 
МIЖНАРОДНИЙ ТУРНIР З БОКСУ 

  СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ

Здавалося б, що може поєднати селище Маньківка на Черкащині й зірок світового боксу — Андрія 

Синепупова, який першим в історії незалежної України у бою з британцем Марком Рамзі завоював 

титул чемпіона світу серед професіоналів за версією WBO в легкій вазі, чи того ж Рахіма Мінгалєєва, 

у чиєму заліку 97 боїв, а сьогодні він відомий тренер? Ці люди — почесні гості ІІ Міжнародного турніру 

з боксу, що відбувся за патронату та фінансової підтримки компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» стали головним спонсорами ІІ Компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» стали головним спонсорами ІІ 

Міжнародного турніру з боксу, що проходив у смт Маньківка (Черкаська обл.). До Вашої Міжнародного турніру з боксу, що проходив у смт Маньківка (Черкаська обл.). До Вашої 

уваги — фоторепортаж із заходууваги — фоторепортаж із заходу ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ 

ТУРНІРУ
За результатами ІІ Міжнародного 

турніру 18 боксерів з Маньківщини та 
10 — із Тальнівщини посіли 1-ші місця; 
9 боксерів Маньківщини та 3 боксери з 
Тальнівщини — 2-гі місця, 2 учасники з 
Маньківщини та 3 боксери з Тальнівщи-
ни гідно вибороли 3-ті місця. А кандидат 
у майстри спорту Дмитро Письменний, 
а також Роман Тарликов, Максим Оста-
пенко, Олександр Швед (всі з Маньків-
ки) та Владислава Солов`янова (Тальне) 
стали найкращими боксерами турніру у 
своїх вікових категоріях.

Повертаючись до історії розвитку 
цього виду спорту в Маньківському 

районі, потрібно зазначити, що імпульс 
задав вихованець відомого у свій час 
спортсмена, боксера, майстра спорту 
Івана Федоровича Любчика — Іван Ба-
бой, який чотири роки тому організував 
при місцевій ДЮСШ секцію боксу. До 
нього прийшли діти різного віку, адже 
багатьох цікавить можливість загарту-
ватися, стати сильним, а декого приваб-
лює слава відомих українських боксе-
рів. А й справді, чому б не стати новим 
Василем Ломаченком чи Олександром 
Усиком?
Зростаючи, тренуючись, юні спортсме-
ни брали участь у різних змаганнях. А 
разом з отриманими перемогами наро-
дилася ідея — чому б і самим не стати 
організаторами турніру? Від слів пере-
йшли до справи, і минулого року про-
вели І Міжнародний турнір з боксу. Уже 
тоді спонсором змагань став Кернел. 
Тому логічно, що у цьогоріч Компанія 
продовжила інвестувати у гідне спор-
тивне майбутнє українського боксу.

Ігор Потоцький, Заступник директора Агробізнесу Кернел з управління земельним банком

«Ми пов’язуємо майбутнє України з успішним поколінням. Але плекати його потрібно вже сьо-
годні — конкретними справами для розвитку освіти, спорту, мистецтва. Інвестиції у людський 
капітал мають найвищу цінність, і Кернел цю тезу сприймає як один із важливих принципів своєї 
роботи. Тому мільйони гривень спрямовуються на соціальну сферу сільських населених пунк-
тів, у спортивні й мистецькі проекти. Ми переконані, сьогоднішні учасники турніру в перспекти-
ві стануть чемпіонами, прославлять свою землю, тренера-наставника і батьківщину загалом. 
Знову ж таки, обдарованих дітей у спорті потрібно підтримувати, розвивати їхні таланти». 

Ігор Бабой, тренер секції боксу Маньківської ДЮСШ  

«Коли настав час проводити  Міжнародний турнір з боксу  вдруге, зрозуміли, що для заходу 
потрібні сильні й надійні партнери, адже інформація між спортсменами про турнір уже поши-
рилася, бажаючі приїхати помірятися силою і вправністю знайшлися у різних куточках України, 
та й за кордоном також. Маючи гарний досвід співпраці з Кернел, ми вкотре звернулися до 
цих аграріїв за допомогою.  І нас підтримали! До речі, Компанія систематично надає кошти на 
різноманітні поїздки, спортивний інвентар, забезпечує гідні умови для тренування майбутньої 
боксерської еліти країни. Тому, цілком справедливо можна стверджувати, що Кернел взяв юних 
спортсменів під свою опіку»

Ірина Тарликова, голова батьківського комітету секції боксу ДЮСШ, одна з ініціаторів створення гро-
мадської організації «Спортивний боксерський клуб Тріумф-спорт»

Надзвичайно важливо, що в компанії Кернел ми знайшли однодумців, які розуміють, що молодь 
потрібно підтримувати.  На жаль, не все під силу батькам у фінансовому плані, щоб, скажімо, 
підготувати дитину до змагань. Тому батьківська спільнота, тренери ДЮСШ щиро вдячні керне-
лівцям, які справді стали для багатьох дітей благодійниками, бо надає кошти для того, щоб юні 
спортсмени розвивалися, досягали результатів.

ЯК ЦЕ БУЛО? 
Винятковою подією, до якої була 

звернена увага всієї боксерської спіль-
ноти України, та й міжнародної також, 
став ІІ Міжнародний турнір з боксу іме-
ні І. Ф. Любчика. На три дні приміщення 
Маньківського районного центру куль-
тури й дозвілля перетворилося на ринг, 
де в рамках єдиноборств свою май-
стерність та фізичний гарт мали змогу 
продемонструвати 268 вихованців про-
відних центрів боксу України, Молдови, 
Білорусі та Азербайджану.

Підтримати спортсменів прийшли 
вдячні вболівальники, яких з перших 
хвилин захопила атмосфера дійства. 
Урочистий марш 14 команд: з Молдо-
ви, Білорусі, Азербайджану, Київської, 
Вінницької, Полтавської, Івано-Франків-
ської, Тернопільської, Кіровоградської, 
Житомирської, Черкаської, Дніпропе-
тровської, Чернігівської, Закарпатської, 
Хмельницької областей, міст Києва та 
Миколаєва, а також Жашківського, Мо-
настирищенського, Христинівського, 
Уманського, Тальнівського, Звениго-
родського, Шполянського районів та 
селища Маньківка, звучання гімну Укра-
їни та держав — учасниць турніру — все 
було організовано на високому рівні.

Майже чотири десятки спортсменів 
представляли ГО «Спортивний боксер-
ський клуб Тріумф-спорт», який працює 
на базі Маньківської ДЮСШ.

До привітальних промов, окрім 
уславлених чемпіонів, долучились по-
чесні гості, завдяки яким цей турнір на-
був статусу міжнародного та без чиєї 
підтримки він би не відбувся: Ігор По-
тоцький, Заступник директора Агро-
бізнесу Кернел з управління земельним 
банком, Ігор Кізяєв, заступник керівника 
Центрального кластеру Кернел, Сергій 
Тищенко, президент федерації боксу 
Черкащини, Юрій Ботнар, віце-прези-
дент федерації боксу. Усі вони побажали 
учасникам перемоги й наснаги на нові 
досягнення в спорті.
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  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

«Правдe кажучи, у дитинстві я не мав мрії працювати в аграрній сфері. Єдиним бажанням 
було не піти по стопах батьків, які у мене освітяни. Проте сьогодні, з огляду на двадцяти-
річний досвід, я можу впевнено сказати, що мені пощастило працювати саме в сільгосп-
виробництві. Свій професійний шлях розпочав одразу після закінчення Вінницького націо-

нального аграрного університету у господарстві Осіївки. З роками, отримавши досвід і знання, став тут головним 
агрономом. Якісні зміни приніс 2011 рік, коли ми стали частиною компанії Кернел. Колектив відчув новий імпульс 
у розвитку. Покращилося матеріально-технічне забезпечення, з’явилася сучасна техніка, стабільними стали за-
робітні плати та мотивація співробітників. Не можу не відзначити, що разом зі зростанням ми стали вдосконалю-
ватись як професіонали. Наразі я контролюю всі виробничі процеси, які відбуваються на 8500 га землі у Вінницькій 
та Черкаській областях. У поточному с/г сезоні відповідно до сівозміни у нас посіяно озиму пшеницю, завершено 
сівбу соняшника, на часі — кукурудза. Переконаний, що ми матимемо рекордну урожайність, бо до всіх процесів 
підходимо відповідально, проводимо їх згідно з визначеними технологіями та в оптимальні терміни. Чи вважаю я 
себе успішним? На даний момент так, оскільки працюю в успішній Компанії, маю поруч сильну команду, а все, що 
я роблю, приносить лише задоволення».

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ «АГРО ІНВЕСТ УКРАЇНА» (КЕРНЕЛ)

Інженер

Профільна освіта. Наявність посвідчення водія. 
Досвід роботи від 2 років. Відповідальність.

с. Юшківці, Оратівський р-н, Вінницька обл.

Контактна особа:

Валентина Барабаш

Детальна інформація за номером:

(050) 305-44-60

Михайло Вікторович ГончарукМихайло Вікторович Гончарук      
 Посада:Посада:  Оператор машинного доїння на підприємстві «Обрій» (Кернел), Оператор машинного доїння на підприємстві «Обрій» (Кернел), 

Вінницька обл. Вінницька обл. 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

«Всі мої дитячі спогади так чи інакше пов’язані з селом та фермою, де працювала моя 
мама, яка, можна сказати, з пелюшок прищепила мені любов до тварин, бо часто брала 
мене з собою на роботу. Тому я завжди бачив свою професію саме такою. Тим більше 

що на фермі Осіївки наразі працює фактично вся моя родина. Я переконаний, якщо відповідально ставитися 
до роботи, заглиблюватись у деталі, не жалкувати часу та уваги, то не потрібні закордонні заробітки, бо гідно 
заробляти можна й в Україні. Що ж до Кернел, то тут створені комфортні умови праці. Ми маємо повне ма-
теріальне забезпечення виробничого процесу, що позначається на показниках (маю на увазі надої), а також 
взаєморозуміння та підтримку від колективу та керівництва, достойну заробітну плату. До речі, наша ферма 
сьогодні виробляє молоко екстракласу, яке ми постачаємо відомим виробникам молочної продукції. Ферма 
модернізована, усі процеси технологічно ефективні. Молочний блок оснащений доїльним апаратом німецького 
виробника GEA WESTFALIA. Одночасно доїтися можуть 24 корови. А всі дані про кількість надоїв, стан тварин 
фіксуються та передаються на центральну комп’ютерну систему. За добу відбувається два доїння, раннє та 
вечірнє. Тож за заміну я забезпечую доїння близько 700 голів ВРХ. Паралельно з доїльними процесами підклю-
чаюся до обслуговування цієї ж системи. Наразі можу впевнено говорити про те, що я успішний і щасливий. Бо 
маю улюблену роботу, яка дає змогу забезпечити добробут родини, яку безмежно люблю та ціную. Проте, як то 
кажуть, досконалості немає меж, тому щодня працюю для того, щоб ставати ближчим до цією досконалості».

КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції 
з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Компанія щороку під-
тверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років акції Кернел торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визна-
но 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 відповід-
но до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. У 2017 році Кер-
нел успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірландській 
фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової олії. Торговельнi марки Компа-
нії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «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 активно розвиває аграр-
ний напрямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія по-
стачає на міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також вирощуючи власну на 550 тис. га землі. Поруч 
із виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл 
i малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та до-
бробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єдна-
ли в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел». Для 
реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили одноймен-
ний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Черкаській 
області Компанія обробляє землі в Катеринопільському, Тальнівському, 
Уманському, Маньківському, Монастирищенському районах та пред-
ставлена підприємством «Хлібороб». На Кіровоградщині, Вінниччині 
та Одещині Кернел орендує землі в Голованівському, Новоархангель-
ському, Оратівському, Шаргородському, Ананьївському, Миколаївсько-
му, Тиврівському, Бершадському районах (підприємства «Хлібороб», 
«АФ Відродження», «Агро Інвест Україна»). На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

ДОВIДКА

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

Володимир Олексійович Петрук Володимир Олексійович Петрук       
 Посада:Посада:  Провідний агроном на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), Вінницька обл.Провідний агроном на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), Вінницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2011 року з 2011 року

Контактна особа:

Віолетта Біляк

Детальна інформація за номером:

(067) 263-92-59

ТОВ АФ «ХЛІБОРОБ» (КЕРНЕЛ)

Старший охоронник групи швидкого реагування

Вища/неповна вища освіта. Чоловіки віком до 35 років.
Добра фізична підготовка.

с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.; 
с. Вікторівка, Маньківський р-н, Черкаська обл.; 
с. Наливайка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.

Завідувач складу

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

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

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО 
ЗА ПIДТРИМКУ 
СПОРТСМЕНIВ!

«Висловлюємо щиру подяку ком-
панії Кернел та Благодійному фонду 
«Разом з Кернел» за надану допомогу 
у забезпечені перевезення учасни-
ків фінальних змагань чемпіонату з 
футзалу Всеукраїнського фузкультур-
но-спортивного товариства «Колос», 
команди юнаків Катеринопільської  ди-
тячо-юнацької спортивної школи, які 
відбулися з 11 по 14 квітня 2019 року в 
м. Хотині Чернівецької області.

Команда футболістів Катеринопіль-
щини хоч і не виборола призових місць, 
проте гідно представила Черкащину на 
всеукраїнських змаганнях. Вихованці 
спортивної школи мали можливість не 
лише  взяти участь в захоплюючих фут-
больних баталіях, а й познайомитися з 
визначними пам’ятками регіону, відві-
дати легендарну Хотинську фортецю».

З повагою, Ірина Міненко, керівник відділу 

освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА, 

колектив та вихованці Катеринопільської ДЮСШ

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.

Вихованці Катеринопільської ДЮСШ (Черкаська обл.)Вихованці Катеринопільської ДЮСШ (Черкаська обл.)
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  КУЛЬТУРНІ ПОДІЇКУЛЬТУРНІ ПОДІЇ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ПIДТРИМКА ЮНИХ ТАЛАНТIВПIДТРИМКА ЮНИХ ТАЛАНТIВ

Дитячий фестиваль «Таланти багатодітної родини», Дитячий фестиваль «Таланти багатодітної родини», 

що проходив у смт Тиврів (Вінницька обл.) за підтримки що проходив у смт Тиврів (Вінницька обл.) за підтримки 

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

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬНАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

РОЗЦВIТАЮТЬ КВIТИ ЯСКРАВОЮ РАДIСТЮ

Роками набувався досвід, створювалися неповторні пе-
люстки дивовижних квітів. Сьогодні її вироби, виконані 
в техніці канзаши, стають чудовим подарунком друзям, 

колегам, рідним, їх з радістю беруть організатори на виставки 
народних умільців. Це цікаве заняття, яке, водночас, вимагає 
ретельності й чіткості дій, терпіння й уважності. Справа в тому, 
що майстриня, яка береться працювати в цій техніці, викори-
стовує клей, гарячі свічки, гострі ножиці, а це пов’язано з не-
безпекою поранитися.

«Пальці часто попечені полум’ям від свічки, — розповідає 
Світлана Юріївна. — Але коли бачиш результати роботи, про 
мінуси забуваєш».

Зрозуміло, що ми як спостерігачі цієї краси бачимо тільки 
плюси: прекрасні квіти, що ніколи не зів’януть: горді орхідеї, 
сонцесяйні соняшники, різнобарвні деревця.

На запитання, де майстриня бере ідеї для своїх виробів, 
вона відказує, що спілкується в Інтернеті з такими ж прихиль-

ницями японського рукотворного дива, вони обговорюють різ-
ні ідеї, щоб втілити їх у квітах.

 А потім, коли завели мову про маму Світлани Наталію, 
сільську трудівницю, яка захоплюється квітникарством, стало 
зрозуміло, що натхнення — ось тут, поряд, у неньчиних тюль-
панах, що їх насаджено півгороду, у краєвидах рідного села, у 
якому зростала сама й де живе її родина.

Доля так склалася, що після закінчення місцевої Троян-
ської десятирічки Світлана так і залишилася в селі, пішла до 
школи вже на роботу — влаштувалася техпрацівницею. І досі 
разом з чоловіком приходять щодня до школи, підтримують 
там порядок і благоустрій. Світлана Юріївна любить свою ро-
боту, шанує колектив педагогів, які зараз навчають її доньку 
й сина. Тому найкращі роботи, звичайно, передаються до на-
вчального закладу.

«Займатися рукоділлям — це дуже жіноча справа, — ко-
ментує Світлана. — Мені подобається процес творчості, адже 

Давно-давно, ще три століття тому, таку красу створювали японські жінки. Квітами з шовкових стрічок вони 

прикрашали свої пишні зачіски. А Світлана Юріївна Кириченко із села Троянка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) взялася за стрічки, щоб створити для своєї донечки Руслани красиві заколки й резиночки на 

кіски та хвостики.

це можливість втілити мрії у життя: хочеш — створюєш рожеві 
квіти, хочеш — яскраво-червоні радують полум’яними кольо-
рами кохання. Часу, звичайно, на це потрібно чимало, а у нас, у 
сільській місцевості, його можна знайти тільки взимку».

А ще хочеться додати, що у творчості людина розцвітає. 
Як і Світлана Кириченко — звичайна трудівниця, донька сіль-
ських трудівників (про маму ми згадали на початку розповіді, 
а батько — тракторист, працює в компанії Кернел), захоплена 
новими ідеями й бажанням рукотворними дивами із шовкових 
стрічок наповнювати світ красою.

але щасливі від того, що обдарованість їхніх 
дітей підтримують, знаходяться підприємства, 
які фінансують такі фестивалі, де можна і себе 
показати, й на інших подивитися.

Звісно, діти з нетерпінням чекали й ого-
лошення спеціальних призових номінацій від 
БФ «Разом з Кернел». Людмила Бойко відзна-
чила Дениса Герасимова з Пиляви, який ха-
ризматично декламував жартівливий вірш про 
найдорожчий продукт українця — сало! Призи 
також отримала володарка чарівного вока-
лу Альонушка Яковенко з Красного та Марія 
Денисюк — за хореографічну композицію 
«Душа народу».

— Ці славні перемоги стали можливі за-
вдяки небайдужості Кернел до дитячої твор-
чості, — ділиться враженнями Лідія Анатоліїв-
на. — Приємно усвідомлювати, що глобальні 
масштаби виробництва цієї Компанії демон-
струють таку ж саму велику людську душу! 
«Разом з Кернел до успіху», — повторювала я 
дітям при нагородженні, бо зрозуміла небай-
дужість цих аграріїв до справи виховання сіль-
ської молоді, розвитку її творчих здібностей. 

Діти щасливі, усміхнені та задоволені, в 
залі шумно і весело, лунають дзвінкі мелодії… 
І кожному вручено солодощі, яблука, сік! Ось 
атмосфера, яка є характерною для будь-яко-
го успішного дитячого дійства. А фестиваль 
«Таланти багатодітної родини», що проходив 
за підтримки компанії Кернел, залишиться в 
історії району як успішний!

Хто хоч раз був глядачем, а можливо, разом із сином чи донькою учасником дитячого свята, однозначно погодиться —

нічого яскравішого й прекраснішого на світі не існує. Дитяче свято — це завжди щирість і краса, справжній феєрверк 

талантів. Компанія Кернел незмінно підтримує світ дитинства, стаючи спонсором різноманітних урочистостей, 

конкурсів і фестивалів.

Традиційним для Тиврівського району 
Вінницької області є  фестиваль «Таланти 
багатодітної родини», цьогоріч у березні 

він пройшов уже увосьме. Захід зібрав 92 ди-
тини з 19 навчальних закладів району, учасни-
ки змагалися у семи номінаціях.

А почалося все з того, що Лідія Анато-
ліївна Колісніченко, голова районної орга-
нізації «За майбутнє дітей України» разом зі 
своїм чоловіком вирішили підтримати дітей 
з багатодітних родин. Перший рік у фес-
тивалі брало участь 30 дітей, потім — 50, 
далі — 80. Те, що тепер вдалося зібрати понад 
90 учасників, свідчить про таланти в наших 
родинах, яким, як і козацькому роду, нема 
переводу.

— Раніше фестиваль підтримували з ра-
йонного бюджету, — розповідає Лідія Анато-
ліївна. — Цьогоріч з фінансами не склалося. 
Але втрачати захід, який став гарною тра-
дицією, не хотілося. Тому, знаючи про добрі 
справи Кернел, я вирішила звернутися за 
підтримкою до представників цієї Компанії. І 
була вражена, що буквально через дві години 
з того моменту, як я озвучила прохання, мені 
зателефонували й повідомили, що Кернел 
підтримає фестиваль.

І в ході свята, і в публікаціях у соціальних 
мережах Лідія Анатоліївна називає БФ «Разом 
з Кернел» не тільки генеральним спонсором, а 
й справжнім другом фестивалю, адже Компа-
нія долучилася не лише фінансово. Людмила 
Бойко, Заступник керівника відділу соціальної 
політики Кернел у регіоні, вклала свої креатив-
ні ідеї у його проведення.

— Без перебільшення, фестиваль зрос-
тає, — продовжує Лідія Анатоліївна. — і в цьо-
му році розширенню сприяла саме компанія 
Кернел. Завдяки суттєвій фінансовій підтрим-
ці все було організовано на найвищому рівні. 
Звичайно, ми дякуємо й постійним друзям 
фестивалю, серед яких креативний спонсор 
Світлана Малюта, незмінний організаційний 
партнер — Тиврівський районний будинок 
дитячої та юнацької творчості (керівник Оле-
на Енютіна). Підтримку фестивалю ось уже 
четвертий рік надає голова районної ради 
Ярослав Красовський. Утім, внесок Кернел 
найсуттєвіший. Тож і статуетки, і медалі для 
нагородження переможців були вибрані оригі-
нальні, дизайнерські. І зала була прикрашена 
по-святковому.

Під час проведення конкурсу учасники й 
справді продемонстрували різнобічні таланти: 

у вокальному та оригінальному жанрах, декла-
маторському, танцювальному, образотворчо-
му та декоративно-прикладному мистецтві, 
інструментальному виконанні. Нелегко було 
журі визначати переможців, адже кожна дити-
на намагалася виступити якнайкраще. 

Лауреатами фестивалю стали: Ольга Бі-
лозуб, чарівний дует Юлії Лановенко та Мар-
гарити Біліченко, патріотичний репер Денис 
Крочак, Вікторія Карпук та Альона Яковенко, 
Яна Мосіна, а також Тетяна й Марина Шата-
люк. Співоча душа нашої молоді від наймен-
шої учасниці — Уляни Сафонової до найстар-
шої Ярослави Завальницької — це безцінний 
скарб талантів. 

Приз глядацьких симпатій отримала Єли-
завета Гарасимчук, яка, крім яскравої демон-
страції зачіски, котру зробив під час фестива-
лю її брат, ще й чарувала грою на фортепіано.

— Сьогоднішній фестиваль — це суцільна 
хвиля позитиву. Ви, шановні учасники, пода-
рували його нам, а ми, у свою чергу, обіцяємо 
незаперечну підтримку, — не стримував емо-
цій під час фестивалю Ярослав Красовський, 
голова Тиврівської районної ради.

Задоволені й батьки, чиї діти беруть 
участь у святі. Вони, звичайно, хвилюються, 

Світлана Кириченко, майстриня Світлана Кириченко, майстриня 

з с. Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), з с. Троянка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.), 

зі своїми роботамизі своїми роботами
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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

ПОМІЧНИК ФАХІВЦЯ З ОПЕРАТВНОГО ОБЛІКУ 
Київ

Управляюча компанія

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Агро Інвест Україна» 

(Кернел) вітає іменинників весни — жителів сіл 
Тиврівського району Вінниччини:

•1 травня — Марію Іванівну Маліцьку;
•2 травня — Леоніда Васильовича Кисляка;
•5 травня — Зінаїду Карпівну Рудь;
•11 травня — Тетяну Максимівну Гайсенюк;
•12 травня — Ганну Іванівну Ковальчук;
•21 травня — Марію Григорівну Буранчик;
•22 травня — Ольгу Филимонівну Горбань;
•29 травня — Марію Олександрівну Рудик.

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 «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників весни — жителів 

сіл Бершадського, Оратівського та 
Шаргородського районів Вінниччини:

•2 травня — Григорія Федоровича Чайну;
•9 травня — Надію Миколаївну Гусак;
•10 травня — Катерину Дем’янівну Стукалюк;
•12 травня — Олександру Іванівну Романчук;
•17 травня — Ксенію Семенівну Жеребко;
•19 травня — Віту Василівну Титарчук;
•25 травня — Василя Омеляновича Павлишена.

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

У цю прекрасну весняну  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.

25 травня 80-річчя відзначатиме 
Лідія Григорівна Карпенко з с. Лукашівка, що 
у Монастирищенському районі Черкащини.

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

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

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

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

Й душа немов би молодіє.
По ліву руку всі печалі,

По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука.
Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

З повагою, колектив підприємства «Чорна 
Кам’янка» (Кернел) 

Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 
вітає іменинників весни — жителів сіл 

Голованіського району Кіровоградщини:
•1 травня — Івана Сергійовича Фарину;
•1 травня — Віру Іванівну Плаксіву;
•1 травня — Ольгу Мефодіївну Прокопенко;
•1 травня — Людмилу Василівну Сенченко;
•1 травня — Марію Романівну Галюк;
•9 травня — Василину Петрівну Мостовик;
•13 травня — Анатолія Васильовича Прядуна;
•15 травня — Ганну Іллівну Карбовську;
•19 травня — Тетяну Іванівну Сопік;
•19 травня — Тетяну Іванівну Іщенко;
•27 травня — Людмилу Іванівну Годованюк;
•28 травня — Віру Петрівну Непомнющу;
•29 травня — Лідію Миколаївну Коломійчук.

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

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

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

Колектив підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників весни — жителів 

сіл Маньківського, Тальнівського та 
Катеринопільського районів Черкащини:

•1 травня — Миколу Миколайовича Круценка;
•2 травня — Наталію Олексіївну Кобець;
•2 травня — Віктора Григоровича Лозінського;
•3 травня — Катерину Павлівну Шуміленко;
•5 травня — Миколу Григоровича Дикуна;
•5 травня — Зінаїду Дмитрівну Цибулько;
•9 травня — Марію Мартинівну Хвойніцьку;
•9 травня — Анатолія Дмитровича Коваленка;
•10 травня — Марію Федорівну Мазур;
•11 травня — Дарію Дем’янівну Твердохліб;
•17 травня — Василя Федоровича Лещенка;
•19 травня — Миколу Остаповича Ткаченка;
•22 травня — Миколу Андрійовича Козлова;
•22 травня — Олену Василівну Мусіяху;
•25 травня — Галину Петрівну Мороз;
•29 травня — Ольгу Григорівну Кадомець;
•31 травня — Марію Олексіївну Корж;
•31 травня — Наталію Петрівну Дашівець.

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
Ще довго жити, мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

  З НАГОДИ СЛАВНИХ ЮВІЛЕЇВ

СЛОВА ПРИВIТАНЬ, МОВ ВЕСНЯНЕ ТЕПЛО
Привітальні традиції — невід’ємна частина соціальної діяльності агропідприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел», які постійно 

дбають про підтримку позитивного настрою своїх найважливіших партнерів — орендодавців.

Коли на поріг оселі Яніни Лаврентіївни Ліньо-
вої, яка 8 березня відзначала свій 90-річний 
ювілей, завітали представники АФ «Хлібо-

роб» (Кернел), у приміщенні зразу запахло свіжо-
спеченим хлібом — разом з подарунком вручили й 
коровай. І згадалося жінці такого поважного віку, 
як вона й сама пекла хліб, смачні паски на Велик-
день, пиріжки на всякі гостини. Бо все життя до 
роботи була беручка: чи цукрові буряки сапала 
(до речі, для цього й приїхала однієї весни у село 
з красивою назвою Любисток, що в Катерино-
пільському районі Черкаської області, з рідної Жи-
томирщини), чи працювала на молочнотоварній 
фермі у родильному відділенні й плекала теляток, 
та й вдома теж господарювала якнайкраще. Чоло-
вік її, Валентин Григорович, працював у рідному 
селі теслею. Скільки всього змайстрували його 
руки! Уже п’ятнадцять років немає на білому світі 
чоловіка, сама Яніна Лаврентіївна зосталася, але 
тримається завдяки своєму оптимізму й турботі 
доброї сусідки Марії, яка стала для 90-річної жінки 
й доглядальницею, і помічницею. Сім’я Марії допо-
магає бабусі в усьому, з нею любить спілкуватися 
їхній онук. А Яніна Лаврентіївна щиро рада людсь-
кому голосу, який тепер замінив їй увесь світ — сім 
років тому бабуся осліпла. І ви не повірите, Яніна 
Лаврентіївна ще сама дає собі лад, навіть готувати 
може. Ось такі у нас неймовірні жінки!

— Яніна Лаврентіївна була справді щасли-
ва, коли до неї завітали представники компанії з 
подарунками й теплими словами, — розповідає 
Марія Селіфанівна Фарина, сусідка й помічни-
ця. — Сльози радості виступили на очах, коли вона 
відчула запах короваю, почула добрі побажання. 
Це дуже приємно, що агрофірма не забуває лю-
дей того покоління, яке своєю працею благослов-
ляло цю землю.

Яніна Ліньова з с. Любисток Яніна Ліньова з с. Любисток 

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

яка в березні відзначила 90-річчяяка в березні відзначила 90-річчя

Ніна Гречка, жителька с. Чорна Кам’янка Ніна Гречка, жителька с. Чорна Кам’янка 

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

відсвяткувала свій 80-річний ювілейвідсвяткувала свій 80-річний ювілей

Зі щирих слів подяки на адресу АФ «Хлібо-
роб» ТОВ (Кернел) розпочала нашу розмо-
ву й Ніна Євдокимівна Гречка з села Чорна 

Кам’янка (Маньківський р-н, Черкаська обл.). З 
80-річчям прийшли привітати від імені Компанії 
жінку-трудівницю, а тепер пайовика, сказати до-
брі слова побажань, вручити подарунок.

— Про нас завжди пам’ятають, а у свята ще 
й з подарунками заходять, — розповідає Ніна 
Євдокимівна. — Гарні господарі, землю догля-
дають і про село не забувають.

У таких словах від істинної трудівниці, му-
дрої селянки — правдива оцінка, основана на 
враженнях від діяльності сільгоспвиробників, 
конкретних фактах співпраці і допомоги людям.

— Працювати я почала в 14 років, тоді такий 
час був, всі сільські діти рано йшли разом з дорос-
лими і на ланку, і на ферму, — згадує Ніна Євдоки-
мівна, поринаючи думками в дитинство і юність.

За сумлінну працю упродовж сорока років має 
відзнаки. Вона їх заслужила, адже, коли просапува-
ла гектари цукрових буряків чи трудилася на мо-
лочнотоварній і свинофермі, завжди відзначалася 
працелюбством і сумлінністю, це в неї від батьків. 
Такими ж виховали Ніна Євдокимівна разом з чоло-
віком своїх чотирьох дітей. Нині вони порозліталися 
з отчого дому, та й глава сімейства відійшов у за-

світи, але матусю діти не забувають. Навідуються, 
допомагають, підтримують. І воду в хату провели, 
і завжди куплять і привезуть, що потрібно. Онуки, 
яких четверо, теж виросли, продовжують рід, ста-
ренька уже й правнучки дочекалася.

Ніна Євдокимівна, бабуся й прабабуся, 
щиро бажає поколінням свого роду і всім укра-
їнцям мирного неба й благополуччя, щоб була 
робота й можливість творчої реалізації.

До речі, сама Ніна Євдокимівна замолоду гарно 
вишивала, адже потрібно було, щоб донечки-шко-
лярки мали гарний вигляд, а дім радував барвисти-
ми кольорами. Неймовірно, але цілі покоління жінок 
після важкої праці на колективних фермах і власних 
присадибних ділянках знаходили сили, щоб шити й 
вишивати, радувати рідних людей рукотворною кра-
сою. А ще вони співали, адже їхня молодість — час 
дружньої пісні, коли гарний настрій дарувало саме 
щире спілкування. І вони ним дорожили.


