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СIЛЬСЬКI ЗБОРИСIЛЬСЬКI ЗБОРИ
Цієї весни ТРАДИЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ 

ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ 

КЕРНЕЛ З ОРЕНДОДАВЦЯМИ 
відбулися на Чернігівщині (у 

Варвинському, Борзнянському, 
Сосницькому, Ічнянському, 
Ніжинському, Прилуцькому 

районах), Сумщині (у Роменському й 
Буринському районах) та Полтавщині 

(у Чорнухинському районі).

стор.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
Під час підготовки чергового номера 

газети наша редакція вкотре переконала-
ся, що за роки роботи агропідприємства 
компанії Кернел зайняли не лише позицію 
ефективних сільгоспвиробників, а й на-
дійних партнерів та помічників громад у 
вирішенні багатьох питань. Навіть більше, 
сьогодні Кернел — це повноцінний учас-
ник 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.

Та розпочнемо з іншого, не менш важ-
ливого — виробничих перемог та досяг-
нень аграріїв Кернел. Традиційно навесні 
підбиваються підсумки с/г сезону. 2018-й 
став для Агробізнесу Компанії роком нових 
викликів, перспектив та рекордного вро-
жаю. Ми вкотре довели, що можемо змі-
нювати країну, зміцнювати її аграрний по-
тенціал та впевнено дивимся у майбутнє. 
У березні найкращі співробітники агропід-
приємств Кернел отримали свої заслужені 
нагороди щорічного конкурсу «Ліга Чемпі-
онів Агробізнесу». На шпальтах газети Ви 
знайдете яскраві світлини з заходу та не 
менш емоційні  коментарі переможців, які 
є Вашими сусідами, односельцями, зем-
ляками, а можливо, і близькими людьми.

Тепер щодо соціальних проектів, 
спрямованих на підтримку благоустрою 
та інфраструктури. Завдяки фінансуван-
ню підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел) на центральній вулиці с. Озеряни 
(Варвинський р-н, Чернігівська обл.) за-
світились ліхтарі, а громадам сіл Хороше 
Озеро та Степанівка (Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл.) передано у користуван-
ня автомобільний транспорт, який уже ви-
користовується для нагальних потреб — 
підвезення будівельних матеріалів, піску 
до важливих об’єктів тощо. А ще Компанія 
забезпечила ці села паливно-мастильни-
ми матеріалами для заправки карет швид-
кої допомоги, пожежних автомобілів.

Продовжили аграрії Кернел допома-
гати культурній сфері, направляти фінан-
сування на відзначення урочистих подій та 
свят. Зокрема, для вокального ансамблю 
«Смолигівчанка», який діє при Будинку 
культури с. Смолигівка (Ріпкинський р-
н., Чернігівська обл.), закуплено сценічне 
вбрання. Також вирішено питання із за-
безпеченням подарунками до 8 Березня 
жінок, які мешкають у с. Суличівка (Ріп-
кинський р-н, Чернігівська обл.). До речі, 
у номері Ви знайдете слова подяки,  адре-
совані аграріям Компанії, за фінансову 
участь в організації свята Масляної та Між-
народного жіночого дня.

Ще кілька слів про проведення зустрі-
чей представників Кернел із орендодав-
цями. За останній місяць відповідні захо-
ди пройшли у десятках населених пунктів 
Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини. На 
них було обговорено актуальні питання 
сьогодення, окреслено плани на 2019 рік. 
Детальніше про це — на сторінках 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!

№ 7 (7)
12 квітня 2019 р.

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

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
У селі Озеряни (Варвинсь-
кий р-н, Чернігівська обл.) 

завдяки коштам від підприємства 
«ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) ТА 

БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» — а це 
майже 100 тис. грн — замінено 

38 вуличних ліхтарів, встановлено 
світловий і часовий датчики, 

на стометровій ділянці 
оновлено кабель.

 З березня відбувається 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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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ДОБРI СПРАВИ ДЛЯ СЕЛА

ДО МIЖНАРОДНОГО ЖIНОЧОГО ДНЯ
Інколи буває так, що навіть найменша підтримка дозволяє врешті-решт довести добру справу до завершення, побачити 

результат. Саме так сталося в селі Суличівка (Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.). Місцеві активісти на чолі з депутатом сільської 

ради Тетяною Булах задумали організувати свято й підготувати для нього подарунки — всім жінкам, 

які працювали в колективному господарстві.

— Склали список, і вийшло, що таких жі-
нок у нас — п’ятдесят п’ять, — коментує Те-
тяна Григорівна. — Вирішили, купимо їм ко-
рисні подарунки, нехай буде пам’ять. Проте, 
коли писали сценарій для свята, помітили, 
що не всіх включили до списку. Що робити? 

Не можна ж нікого забути, бо образяться на 
організаторів, і цілком справедливо обра-
зяться. Доповнили список, але де ж взяти 
кошти на додаткові подарунки?

А до кого йдуть за допомогою в селі? 
Звісно ж, до того, хто там господарює. Ось і 

звернулася сільська активістка до представ-
ників підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 
з проханням про невелику допомогу, якої 
бракувало для повноцінної організації свята.

— У Компанії не відмовили, і ми таки про-
вели 8 березня довгоочікувані  урочистості, —

продовжує Тетяна Булах. — Концертна про-
грама, особлива святкова атмосфера, підкрі-
плена подарунками, вшанування вдалося. І ми 
щиро вдячні за підтримку аграріям Кернел, які 
відгукнулися на наше прохання.

Про роботу активістів села та позитивні 
відгуки про діяльність підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) згадував і Микола Булах, голо-
ва Малолиственської сільської ради. Словом, 
під час спілкування з місцевими мешканцями 
стало зрозуміло, що на Компанію-орендаря 
тут покладають значні сподівання. Бо грома-
да переконана — Кернел допоможе втілити в 
життя і великі, і малі справи.

ТЕХНIКА ДЛЯ ПОТРЕБ ГРОМАД
Цьогорічна весна для жителів села Хороше 

Озеро (Борзнянський р-н, Чернігівсь-

ка обл.) вже позначилася проблемою — при 

спалюванні сухої трави дванадцять разів 

довелося викликати пожежну команду. 

Добре, що такий необхідний автомобіль 

та спеціалісти є поряд, у сільській раді. 

Бо інакше як захиститися від вогню?!

–Пожежна охорона — справа необхідна, — наголошує го-
лова сільської ради Микола Редевич. — Але самотужки 
сільській раді фінансувати таку структуру важко. Тому я 

щиро вдячний підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» за постійну увагу до наших потреб, зокрема щодо утри-
мання пожежної охорони, для якої Кернел виділяє кошти на придбан-
ня паливно-мастильних  матеріалів, запасних частин.

Також Компанія передала в користування сільської ради ван-
тажний автомобіль, який буде використовуватися для благоустрою 
населеного пункту і стане першим внеском у створення соціального 
кооперативу або комунального підприємства. Ця ідея повинна стати 
конкретним напрямом, спрямованим на підвищення рівня санітар-
ного стану навколишнього середовища, розвиток сільських громад.

— Ми плануємо створити комунальне підприємство або коопе-
ратив. Це добра ініціатива, яку підтримує й компанія Кернел, утілю-
ючи в життя кращі практики соціального партнерства, — продовжує 
Микола Іванович. — Таким чином значно оперативніше вирішували-
ся б питання благоустрою, вивезення сміття, оранка городів, надан-
ня ритуальних послуг.

До речі, сьогодні завдяки тому, що є транспорт, на сільське кла-
довище вже завезено пісок, щоб люди могли вчасно навести лад 
на могилках своїх рідних. Адже наближаються Великодні свята, од-
нією з традицій яких є поминання тих, кого вже немає на землі, але 
пам’ять про них — жива.

Позитивно оцінила участь підприємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел) в утриманні добровільної пожежної дружини і Світлана Жадік, 
голова Степанівської сільської ради (Борзнянський р-н, Чернігівська 
обл.), акцентуючи на тому, якого лиха можуть завдати пожежі, якщо 
їх вчасно не погасити.

— У цьому році ми вже мали десять випадків загоряння. Горіла 
і суха трава, і будинки, — розповідає Світлана Анатоліївна. — До-
бре, що маємо у себе в селі діючу добровільну пожежну дружину. 
Завдяки фінансовій підтримці Кернел, зокрема виділенню коштів 
на придбання паливно-мастильних матеріалів, ми твердо знаємо: 
пожежний автомобіль буде заправлений і завжди готовий виїхати 
на подолання вогню.

Ще одну хорошу справу зроблено — від Кернел сільська рада 
отримала в користування  автомобіль САЗ. І ось він уже працює — на 
місцеве кладовище завезено пісок. Використовують авто й для на-
дання ритуальних послуг.

— Ми вітаємо таку зацікавленість Кернел проблемами сільських 
мешканців, бажання зробити життя людей облаштованішим, зручні-
шим і легшим, — підкреслює очільниця села. — У цьому ми партне-
ри, чия співпраця перевірена часом і результатами.

Громади сіл Степанівка та Хороше Озеро (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) дякують Громади сіл Степанівка та Хороше Озеро (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) дякують 

підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за допомогу пожежним підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за допомогу пожежним 

бригадам паливно-мастильними матеріалами, а також за передання в користування бригадам паливно-мастильними матеріалами, а також за передання в користування 

автомобілів, які будуть застосовуватися у вирішенні питань благоустроюавтомобілів, які будуть застосовуватися у вирішенні питань благоустрою
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З року в рік соціальна діяльність агропідприємств компанії Кернел приносить все більше корисних результатів громадам 

сіл Чернігівщини, Полтавщини, Сумщини. Адже ті кошти, які Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» спрямовують на підвищення рівня життя 

сільських населених пунктів, стають для них дієвою підтримкою. І справа навіть не в розмірі соціальних інвестицій у села регіону, 

яка тільки у 2018 році склала понад 17 млн грн, а в тому, наскільки якісно ці кошти освоєно, і яку користь вони насправді принесли селу та його мешканцям. 

Сьогодні пропонуємо ознайомитися з черговими добрими справами, реалізованими Кернел у населених пунктах цих областей. 

Детальніше — у інформаційних добірках.

СЦЕНIЧНЕ ВБРАННЯ ДЛЯ «СМОЛИГIВЧАНКИ»

–Наш творчий колектив має гарний 
репертуар, виконує сучасні та на-
родні пісні, — розповідає Олена 

Левченко, в. о. старости села Смолигівка (Ріп-
кинський р-н, Чернігівська обл.). — Артистів 
часто запрошують на мистецькі заходи. Але, 
на жаль, ніяк не вдавалося оновити сценічне 
вбрання учасників ансамблю. Те, що було, вже 
геть втратило естетичний вигляд.

Тоді й звернулися за допомогою до 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел», адже більш надійного 
помічника годі й шукати. Кернелівці не відмо-
вили, надавши кошти на придбання вишука-
них спідниць та поясів для ансамблю.

— Вибирали ескізи, придивлялися до ко-
льорів, — ділиться приємною новиною Олена 
Віталіївна. — І ось наші артисти стоять на сцені 
у красивих нових сценічних костюмах, це до-
дає радості і самим виконавцям, і глядачам.

Ансамбль «Смолигівчанка» — постійний 
учасник концертів, що відбуваються в селі. А їх 

Місцеві самодіяльні колективи — не лише окраса концертів у себе вдома, а ще й імідж 

села, який підтримується, зокрема, їхніми виступами на різних творчих змаганнях, 

на сценах сусідніх населених пунктів. Хіба ж не приємно чути: «Виступає ансамбль 

«Смоличівчанка»? І ось виходять на сцену вокалісти. Приємні голоси, 

вбрання міниться яскравими барвами — краса!

чимало, наприклад, на День працівників сіль-
ського господарства, День Перемоги, Новий 
рік тощо. Уперше в нових костюмах вийшли 
на сцену 8 березня, тож оновлення сценічного 
вбрання можна назвати подвійним подарун-
ком — і громаді, і жінкам-співачкам.

— Усім мешканцям нашого села відомо, 
що про костюми подбав Кернел, — пояснює 
Олена Левченко. — Так само знають і постій-
но дякують Компанії артисти й глядачі за нову 
апаратуру, яка покращила звук під час прове-
дення святкових заходів. Тож кошти, які виді-
лили аграрії Кернел, пішли на підтримку жит-
тєдайного джерела культури в селах. До речі, в 
ансамблі «Смолигівчанка» співають п’ять пайо-
виків «Дружба-Нова» (Кернел) — ось такі у нас 
талановиті люди, прекрасні і в праці, і в пісні.

Завдяки фінансовій підтримці Кернел вокальний ансамбль Завдяки фінансовій підтримці Кернел вокальний ансамбль 

«Смолигівчанка» (с. Смолигівка, Ріпкинський р-н, «Смолигівчанка» (с. Смолигівка, Ріпкинський р-н, 

Чернігівська обл.) обзавівся новими сценічними костюмамиЧернігівська обл.) обзавівся новими сценічними костюмами

КЕРНЕЛ — провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Компанія 
щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльнос-
ті у регіонах присутності та світових 
рейтингах. Протягом 10 років акції 
Кернел торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011 році IPO Кер-
нел було визнано найкращим у кра-
їнах Центральної та Східної Європи 
за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах най-
кращих роботодавців. У 2016-му 
Кернел визнано найбільш прозорою 
компанією галузі АПК відповідно до 
Індексу прозорості найбільших ком-
паній в Україні. У 2017 році Кернел 
успішно дебютував на ринку євро-
бондів, розмістивши на Ірландській 
фондовій біржі п’ятирічні облігації. 
На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшни-
кової олії. Торговельнi марки Компа-
нії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою 
продукцію Кернел постачає в більш 
ніж 60 країн світу, серед основних 
ринків збуту — Індія, країни Євро-
союзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на 
рік. Iз 2010 року Кернел активно роз-
виває аграрний напрямок дiяльнос-
тi — сiльгоспвиробництво. Щороку 
Кернел постачає на міжнародні рин-
ки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, заку-
повуючи сільгосппродукцію у більш 
ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на 
550 тис. га землі. Спiльно з вироб-
ничою дiяльнiстю проводиться тiсна 
спiвпраця з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агропiдпри-
ємств Кернел. Основне завдання —
фiнансово-матерiальна пiдтримка 
громадських iнiцiатив, соцiальної 
сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та добробуту 
населення. У 2013 роцi всi соцiальнi 
iнiцiативи Компанiї об’єднали в про-
граму пiдтримки територiальних гро-
мад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства Ком-
панiї створили однойменний Всеу-
країнський Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел». У Чернігівській області аг-
ропідприємства Кернел обробляють 
землі в Ніжинському, Прилуцькому, 
Борзнянському, Варвинському, Сріб-
нянському, Сосницькому, Талалаїв-
ському, Ічнянському, Куликівському, 
Ріпкинському районах. У Сумській — 
у Недригайлівському, Роменському, 
Буринському, Тростянецькому, Вели-
кописарівському, Краснопільському, 
Білопільському, Липоводолинському, 
Сумському, Лебединському районах. 
У Полтавській — у Чорнухинському, 
Гадяцькому, Лохвицькому та Пиря-
тинському районах. На вказанi пiдо-
пiчнi територiї поширюються й соцi-
альнi програми Благодiйного фонду.

ДОВIДКАБIЛI НОЧI НА ВАРВИНЩИНI
Жителі села, як ніхто інший, розуміють, наскільки комфортніше на вулиці, 

коли у темну частину доби горить світло. Промені ліхтарів освітлюють центральну 

вулицю з чудовою назвою Українська, що в селі Озеряни (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.). Завдяки коштам від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» — а це майже 100 тис. грн — замінено 38 вуличних ліхтарів, 

встановлено світловий і часовий датчики, на стометровій ділянці оновлено кабель.

Ця вулиця має протяжність три кіломет-
ри, на ній розташовано 150 дворів. Для 
місцевих жителів освітлення — це і ком-

форт, і затишок, і безпека. Зокрема, на Укра-
їнській проживає  багатодітна родина Вален-
тини Шевель, яка разом з чоловіком виховала 
шестеро своїх діточок, а нині дарує тепло та 
ласку чотирьом прийомним. Якраз біля їхньо-
го будинку нині яскраво горить ліхтар.

— Освітлена вулиця — це та часточка ком-
форту, якої раніше люди в селі були позбав-
лені, — коментує Сергій Дмитренко, голова 
Озерянської сільської ради. — Освітлення тут 
було встановлено ще в 2011 році, але наразі 
виникла потреба зробити якісний ремонт. Те-
пер вулиця знову радує світлом, і в цьому нам 
допомогла компанія Кернел. Як і в багатьох 

інших справах, про які з щирою вдячністю зга-
дують в Озерянах.

Зокрема, завдяки співпраці з Кернел не-
має проблем із забезпеченням комунального 
підприємства, створеного у 2016 році, палив-
но-мастильними матеріалами й запасними 
частинами. А робота у місцевих комунальників 
є постійно: вони забезпечують благоустрій, ви-
возять сміття, слідкують за станом доріг, косять 
бур’яни. А вчасно та ефективно виконувати по-
точні завдання комунальникам допомагає взята 
в оренду у Кернел техніка — два трактори (МТЗ-
80 і МТЗ-82), дві вантажівкам та бульдозер.

Компанія Кернел, яка постійно підтримує 
соціальні ініціативи, бачить свою функцію у за-
безпеченні добробуту селян та благоустрою 
населених пунктів.

Підприємство Підприємство 

«Дружба-Нова» «Дружба-Нова» 

(Кернел) та (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» БФ «Разом з Кернел» 

спрямували майже спрямували майже 

100 тис. грн на ремонт 100 тис. грн на ремонт 

освітлення по освітлення по 

вул. Українській вул. Українській 

с. Озеряни с. Озеряни 

(Варвинський р-н, (Варвинський р-н, 

Чернігівська обл.)Чернігівська обл.)
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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:

ВРАЖЕННЯМИ ДIЛЯТЬСЯ ЧЕМПIОНИ, СПIВРОБIТНИКИ 
АГРОПIДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У РЕГIОНI

МИХАЙЛО ЗАХАРЧУК 

Провідний агроном

«Як на мене, наполегливість, 
цілеспрямованість, бажання 

досягати результату, незважаючи на чимало 
викликів та труднощів, сприяли тому, що у 
сільськогосподарському сезоні — 2018 моїй 
команді вдалося отримати відразу три наго-
роди «Ліги Чемпіонів Агробізнесу Кернел». 
Ми мали  рекордні показники урожайності з 
озимої пшениці, кукурудзи, сої. Під час цере-
монії, перебуваючи на сцені та дивлячись на 
присутню аудиторію, на той запал та емоцій-
ність, я зрозумів, що рік пройшов недаремно. 
А ще — що це лише початок наших перемог 
та звершень. Дякую команді за натхнення, а 
організаторам заходу — за те, що змогли вла-
штувати справжнє свято для трударів поля».

РУСЛАН ТИМОШЕНКО 

Провідний агроном

«Гордість — це те почуття, 
яке я відчував під час наго-
родження «Ліги Чемпіонів 

Агробізнесу Кернел». І мова не так про гор-
дість особисто стояти на сцені, як про честь 
працювати у найкращій Компанії, у найзгур-
тованішому колективі. Ми довели, що щоден-
на праця, правильні підходи, відповідальні 
рішення обов’язково приводять до бажаних 
результатів. І ці результати мотивуватимуть 
тебе на нові звершення. Бо добре розумієш, 
що треба зробити краще, ніж минулого разу. 
На мою думку, це і є успіх — розвивати себе, 
свою команду та Компанію, постійно пере-
бувати у русі, а ще — розуміти, що твоя праця 
затребувана та оцінена».

ОЛЕКСІЙ КАРТАВИЙ 

Провідний агроном

«Професіоналізм та відпо-
відальність — це те, що ру-
хає нас уперед. Працювати 

в сильній команді, там, де не лише вимага-
ють результату, а й спільно працюють на цей 
результат, допомагають та розуміють, — ось 
запорука успіху. Ми, аграрії, які працюють у 
Кернел, мимоволі стаємо успішними, бо по-ін-
шому й бути не може. Ми показуємо приклад, 
щодня надихаємо та перемагаємо. І головне, 
для цього у нас є всі необхідні ресурси — ро-
дючі ґрунти, сучасна техніка, насіння, добрива, 
знання та вміння. Тому в такій Компанії треба 
бути лише Чемпіонами. До речі, цьогорічна 
Ліга вразила своєю емоційною насиченістю. 
Відвідавши захід, ми отримали потужний заряд 
позитиву та натхнення на прийдешній сезон».

АНДРІЙ ВЕРБЛЮД 

Провідний агроном

«Професія аграрія завжди 
була в пошані. Приємно, що 
в нас є традиція вшановува-

ти тих, хто щодня з полем на ти, хто вирощує 
високі урожаї. Насамперед такі конкурси, як 
«Ліга Чемпіонів Агробізнесу Кернел», є гар-
ним мотиватором для виробничих команд 
підприємств Компанії. І не лише для тих, 
хто вже був у числі переможців, а й для тих 
молодих спеціалістів, у яких ще все попере-
ду. А ще вважаю, що будь-яка перемога —
завжди командна. Це успіх усього колективу —
агрономів, інженерів, механізаторів, водіїв 
тощо. Це підтвердження того, що ми не сто-
їмо на місці, а професійно розвиваємося. 
Тому всім бажаю успіху й терпіння на шляху 
такого розвитку, адже попереду на нас чекає 
новий сільськогосподарський сезон».

ІВАН ШУРУЙ 

Регіональний агроном

«Користуючись нагодою, пе-
редусім хочу подякувати ко-

лективу за  роботу, за чітке та ефективне ви-
конання всіх планів та задач. Крім того, торік у 
реалізації поставлених цілей нам дуже поспри-
яла погода. А ще ми згуртувалися, стали краще 
розуміти одне одного, підтримувати. Сьогодні я 
на сто відсотків упевнений у тому, що, як би там 
не було далі, ми команда, у якій один за всіх та 
всі за одного. У новому сезоні бажаю всім ви-
тримки та не менш достойних результатів!»

ЮРІЙ ЛЕБІДЬ 

Фахівець з технології

«Я маю значний досвід у 
сільському господарстві. У 
2018-му повний сільськогос-

подарський сезон відпрацював у Кернел. І на-
голошу, що на жодному агропідприємстві не 
зустрічав такого особливого підходу до про-
ведення та організації конкурсів. Були збори, 
підсумки роботи, але повторюся: ніде не вла-
штовували заходи настільки високого рівня. І 
це вражає! Тут ти справді почуваєшся чемпі-
оном, цінним для Компанії, для країни. Осно-
вними факторами того, що ми отримали гар-
ну врожайність кукурудзи, вважаю, по-перше, 
молодий та амбітний колектив, для якого не-
має нічого неможливого, вчасно та ефективно 
підготовлену техніку, повноцінне забезпечен-
ня насінням, добривами тощо. Конкурс «Ліга 
Чемпіонів Агробізнесу Кернел» дозволяє не 
тільки тримати себе в професійному тонусі, а 
й підвищувати свій кваліфікаційний рівень».

ІГОР МАРУФЕНКО 

Провідний агроном

«Я вперше брав участь у по-
дібному заході. Все було 
організовано на найвищому 

рівні. Скажу більше, ще й досі переповнюють 
позитивні враження. Приємно було виходити 
на сцену за нагородою, проте вдвічі важливі-
ше відчувати себе частиною великої команди 
переможців і розуміти, що ти й твій колектив 
зробили свій внесок у загальне лідерство 
Компанії. Проте зауважу, що кожен успіх роз-
починається з першого кроку. У нашому ви-
падку — з правильно сформованої стратегії, 
всіх агротехнічних операцій, наявності ре-
сурсів — техніки, насіння, добрива тощо, а ще 
розуміння того, що кожен несе особисту від-
повідальність за вчасність та якість виконаних 
задач. Такі конкурси, як «Ліга Чемпіонів Агро-
бізнесу Кернел», — не лише найкраща відзна-
ка роботи, а й чинник, який сприяє здоровій 
конкуренції серед виробничих команд».

СЕРГІЙ КАЗБАН 

Провідний агроном

«Для нас конкурс «Ліга Чем-
піонів Агробізнесу Кернел» 
є гарним стимулом для того, 

щоб не зупинятися на досягнутих результатах. 
І якщо ти отримав нагороду в минулому сезоні, 
то це не означає, що в наступному ти спочива-
тимеш на лаврах — навпаки, ти будеш у десять 
раз натхненніше працювати для того, щоб зі-
брати колекцію статуеток з усіх пріоритетних 
культур. Наприклад, я вже здобував нагоро-
ду за найкращу врожайність озимої пшениці 
(2015 рік) та соняшника (2016 рік). У сезоні-
2018, як бачите, маємо відразу дві нагоро-
ди — за кукурудзу та сою. І це вже певний про-
рив. За нього дякую всім колегам та керівни-
цтву. І налаштовуємося на наступні перемоги!»
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 ЗАРЯДЖАЮТЬ, ПЕРЕМАГАЮТЬ, НАДИХАЮТЬ

ЧЕМПIОНИ ЛIГИ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018 
співробітники агропідприємств Чернігівської, Сумської та Полтавської областей

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ «ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ АГРОБІЗНЕСУ КЕРНЕЛ» — СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ, 

СУМСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Команда Чемпіонів — співробітників Команда Чемпіонів — співробітників 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)

ЧЕМПІОН ПОСАДА ПІДПРИЄМСВО 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

Михайло Захарчук Провідний агроном «Дружба-Нова » (Кернел) 

Олексій Картавий Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Андрій Верблюд Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОНЯШНИКА

Іван Шуруй Регіональний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Руслан Тимошенко Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Олексій Картавий Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Ігор Маруфенко Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ КУКУРУДЗИ

Михайло Захарчук Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Іван Шуруй Регіональний  агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Сергій Казбан Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Юрій Лебідь Фахівець з технології «Дружба-Нова» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОЇ

Сергій Казбан Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 

Михайло Захарчук Провідний агроном «Дружба-Нова» (Кернел) 



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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Олександр Іванович ШульженкоОлександр Іванович Шульженко      
 Посада:Посада:  : Інженер на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел): Інженер на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2013 року з 2013 року

«Більше десяти років працюю в сільському господарстві. Насправді я з дитинства 
мріяв про таку роботу, тому професію обирав свідомо. Правда, одразу можливості 
отримати вищу освіту за фахом не мав. Уже коли працював механізатором на підпри-
ємстві «Дружба-Нова», навчався у Харківському національному аграрному універси-

теті. Після отримання диплому працював механіком, а в 2017 році обійняв посаду інженера. Одним словом, 
пройшов усі щаблі професійного зростання й зупинятися не збираюся. Тим більше що у нас на підприємстві, 
після того як ми увійшли до складу Кернел (з 2013 року. — Ред.), Компанії-лідера, з’явилося чимало мож-
ливостей для кар’єрного зростання. Для співробітників проводиться чимало тренінгів, діють внутрішні про-
грами розвитку персоналу. Наразі моя відповідальність — це контроль та організація вчасного  проведення 
ремонтів техніки, що належить до Центрального регіонального управління (Варвинський р-н), та ефектив-
на її експлуатація в період польових робіт. Йдеться про комбайни, сівалки, оприскувачі тощо. Загалом це 
близько 270 агрегатів. Головне тут — не лише координувати  якісне виконання завдань з боку механіків, 
механізаторів, а й уміти налагодити правильну комунікацію, мотивувати на високий результат. А ще — дати 
розуміння, що ми одна команда, тому повинні працювати злагоджено та відповідально, бо кожна неточність 
може чимало нам вартувати. Чи радив би я знайомим приєднатися до команди Кернел? Без сумніву, так! Бо 
в цій Компанії  виховується аграрна еліта країни. Тут стають професіоналами, які знають ціну успіху, що  до-
сягається щоденною та натхненною працею».

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ)

Агроном

Агрономічна освіта. Прагнення розвиватися.

Чернігівська, Полтавська та Сумська обл.

Контактна особа:

Ірина Зуган

Детальна інформація за номером:

(067) 462-45-54

Водій автотрейлера / КаМАЗа

Наявність посвідчення водія категорії Е.

Чернігвська та Сумська обл. 

Хімік-аналітик

Вища освіта за напрямком хімія, агрохімія, біологія.

смт Варва, Чернігівська обл.

Тракторист-машиніст с/г виробництва та грейдера 

Наявність посвідчення водія категорії А, В, F.

Чернігівська та Сумська обл.
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. 

МАСЛЯНУ СВЯТКУВАЛИ – 
ВЕСНУ БЛАГОДАТНУ ЗАКЛИКАЛИ

«Уже традиційними для жителів 
нашого села Велике Устя стали уро-
чистості з нагоди державних свят та 
народні гуляння. Такі дійства об’єд-
нують громаду, згуртовують селян, 
допомагають зберегти народні зви-
чаї. Серед улюблених свят села —
Масляна, коли і старі, і малі разом 
проводжають зиму і зустрічають 
весну-красуню.

За підтримки підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» цьогорічне свято, 
яке ми провели 9 березня, було ма-
совим, яскравим та ще й смачним. 
Зібралися всі у сільському клубі, до 
нас приєдналися також мешканці 
Долинського.

Почали з частування. Бо ж озна-
кою Масляної, свята, яке традицій-
но пов’язують із сонцем, що вже 
на весну повернуло, є, звичайно, 
млинці. Працівниці сільської ради 
та місцеві жіночки, вправні госпо-
дині, спекли більше сотні величез-
них млинців. Підкріпившись смако-
ликами, жителі йшли на концерт, 
який для них підготували учасники 
художньої самодіяльності — міс-
цевий ансамбль «Сузір’я» та гості 
з села Високого, жіноче тріо «Лю-
сія». Від імені сусідів жінки вручили 
нашій громаді запашний коровай, 
побажали весни щедрої й благо-
датної. А потім три години поспіль 
звучали пісні й чудові мелодії, дару-

ючи хвилини насолоди мистецтвом, 
піднімаючи настрій.

Перебуваючи в атмосфері свята, 
яке продовжилося традиційним об-
рядом — спаленням опудала зими, я 
подумала, що такого народного ма-
сового гуляння не було б, якби не на-
дійна підтримка нашого інвестора —
агропідприємства  «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які 
завжди відгукуються на прохання зро-
бити добрі справи для села. Колись 
давно були сказані слова з глибоким 
змістом: «Буде хліб — буде й пісня». І 
справді, успішно господарюючи, вико-
нуючи свої зобов’язання перед влас-
никами паїв, сплачуючи податки до 
бюджету, Компанія знаходить кошти, 
щоб підтримати ось такі заходи. Вони 
важливі, адже, повторюся, об’єднують 
людей, відроджують народні традиції, 
якими сильна наша Україна.

Від імені всіх жителів сіл Велике 
Устя та Долинське прийміть, шановні 
працівники підприємства «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел», нашу подяку за надану фінансову 
підтримку на проведення свята, за все, 
зроблене для наших людей і населених 
пунктів загалом. Щиро бажаємо до-
бірних врожаїв на нивах, економічного 
зростання, благополуччя всім і кожно-
му, хто працює на рідній землі».

З повагою, Валентина Циганок, 

голова Великоустівської сільської ради 

(Сосницький р-н, Чернігівська обл.)

У с. Велике Устя (Сосницький р-н, Чернігівська обл.) святкування У с. Велике Устя (Сосницький р-н, Чернігівська обл.) святкування 

Масляної пройшло за підтримки підприємства «Дружба-Нова» Масляної пройшло за підтримки підприємства «Дружба-Нова» 

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

ДЛЯ ЖИТЕЛIВ СЕЛА СПIВАЛИ 
АРТИСТИ ОБЛАСНОЇ ФIЛАРМОНIЇ

«Мешканців нашої сільської ради з нагоди свята 8 Березня привіта-
ли прекрасним концертом артисти Сумської обласної філармонії. Цікава 
програма, унікальні голоси вокалістів, які лунали зі сцени сільського Бу-
динку культури, — такому піднесено-урочистому дійству ми завдячуємо 
нашим аграріям — підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Саме вони, господарники, які вміють працювати, постійно під-
тримують і соціальну сферу села, і практично всі проекти сільської ради. 
Наприклад, серед них найбільш значимим був ремонт дороги, що три-
вав упродовж двох останніх років. На цю справу ми отримали від Кернел 
625 тис. грн, завдяки чому маємо тепер нормальне покриття на шляхах.

Місцеві жителі знають, хто надає громаді всебічну підтримку. Тому 
мої слова подяки за подаровану селу концертну програму від таланови-
тих сумських артистів, за всі інші добрі справи, до яких доклали фінан-
сових чи організаційних зусиль кернелівці, односельці в залі підтримали 
гучними оплесками.

Від імені мешканців цього прекрасного куточка Роменщини, а саме 
селища Діброва, сіл Володимирівка, Дзеркалька, Косарівщина, Федото-
ве, Хрещатик, яких ми підвезли на концертну програму, я вкотре вислов-
люю слова подяки за те, що про нас пам’ятають, підтримують. Дуже важ-
ливо, коли є співпраця такого високого ґатунку, коли партнери розуміють 
одне одного і працюють на спільний результат. Успіхів вам, досягайте 
гідних результатів, працюймо разом заради України!»

З повагою, Петро Панченко, 

дібрівський сільський голова (Роменський р-н, Сумська обл.)

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

оплатили виступ артистів Сумської обласної філармонії в рамках оплатили виступ артистів Сумської обласної філармонії в рамках 

відзначення 8 Березня у с. Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.)відзначення 8 Березня у с. Діброва (Роменський р-н, Сумська обл.)
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ЗУСТРІЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ) З ОРЕНДОДАВЦЯМИ —

ЖИТЕЛЯМИ СІЛ ЧЕРНІГІВЩИНИ, ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  СІЛЬСЬКІ ЗБОРИСІЛЬСЬКІ ЗБОРИ

НА ЧАСI – ДIАЛОГ З ПАЙОВИКАМИ
Проведені в різних областях країни зустрічі з орендодавцями вкотре демонструють: представники  агропідприємств 

Кернел завжди відкриті до конструктивного діалогу з громадами, місцевою владою та своїми пайовиками, адже 

працюють прозоро, у межах чинних норм українського законодавства, задля розвитку сільських територій.

ДЕТАЛЬНІШЕ — У КОМЕНТАРЯХ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Анатолій Філоненко, голова Світличненської 
сільської ради, Варвинський р-н

«Наші партнерські стосунки з підприємством 
«Дружба-Нова» (Кернел) можна охарактери-
зувати коротко: все робиться добре. За цими 
словами — участь Компанії у соціально зна-
чимих проектах, виконання своїх обіцянок, 
благодійна діяльність. Ми вже переконалися в 
тому, що Кернел для громади — надійний парт-
нер. Звичайно, час цього вимагає, і люди також 
говорять про підвищення відсотків за оренду 
паїв, але зі спілкування стало зрозуміло — це 
обов’язково відбудеться. Впевнений, що разом 
ми вирішимо ще одну проблему — покращимо 
стан сільських доріг. Адже Кернел підставляє 
своє плече і у вирішенні цього питання».

Любов Норикова, голова Височанської сіль-
ської ради, Борзнянський р-н

«Роботу і взаємодію з підприємством  
«Дружба-Нова» (Кернел) можу оцінити з двох 
позицій: як керівника і як пайовика. Як керівник 
скажу: дай Бог, щоб у кожної громади був та-
кий інвестор, як Кернел. Наведу приклад. Цієї 
зими, коли випав перший сніг, був вихідний 
день. Але буквально через півтори години на 
дороги виїхав трактор Компанії. Ось така від-
повідальність у Кернел перед громадою. Для 
місцевого Будинку культури купили дошки, 
щоб відремонтувати підлогу. Для сусіднього 
села придбали мотокосу, щоб підтримувати 
належний санітарний стан територій. І таких 
справ набереться чимало. Як пайовик, зви-
чайно, висловлю не тільки свою думку: людям 
хочеться більших відсотків, але селяни у нас 
нормально оцінюють ситуацію, цінують під-
тримку від Кернел, яку видно неозброєним 
оком, а тому питання залишається на перспек-
тиву. Ще про одне суттєве нововведення хочу 
поговорити з керівництвом Компанії: варто 
подумати про перерахування коштів за паї на 
банківську картку. Це дало б розвиток місце-
вим фермерам, які мали б змогу продавати 
за гроші комусь тонну зерна, комусь — 200 кг. 
І всі розвивалися б».

Віктор Македон, голова Крутівської сільської 
ради, Ніжинський р-н

«Коли я ділюся враженнями про роботу з під-
приємством «Дружба-Нова»(Кернел), перша 
характеристика така: вони завжди на висоті. І 
це не просто слова — все перевірено справа-
ми. До речі, це стосується не лише виконання 
соціальних обіцянок, а й відносин з орендо-
давцями, питань надання різноманітної до-
помоги. А ще важливо, що Компанія випускає 
для пайовиків газету «У кожен двір». Вона й 
справді поширюється у селах, на неї чекають, 

адже, окрім інформації про Кернел, там є ба-
гато корисних повідомлень».

Світлана Чебакова, голова Ряшківської сіль-
ської ради, Прилуцький р-н

«Конструктивна співпраця з підприємством 
«Дружба-Нова» (Кернел) дає можливість вті-
лювати чимало корисних справ. Від благо-
устрою сільських територій до оздоровлення 
сільських дітлахів влітку, коли під час канікул 
для них організовувалися екскурсії. Не забу-
вають і про культуру — завдяки постійній під-
тримці наш ансамбль «Ряшківські нащадки» 
бере участь у конкурсах і фестивалях, вибо-
рюючи перші місця. І в цьому — заслуга Кер-
нел, адже без фінансів далеко не заїдеш. Ось 
і зараз серед справ, які вирішуються, — меди-
каменти у сільський ФАП, кошти на церков-
ний купол, паливно-мастильні матеріали для 
техніки, що задіяна на благоустрої. Тож ми 
продовжуємо працювати з Компанією-орен-
дарем заради наших людей».

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Олександр Василенко, голова Чорнухинської 
об’єднаної територіальної громади

«З такими  партнерами, як підприємство 
«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», можна вирішувати чимало питань. 
Ми й справді багато чого реалізуємо для 
благополуччя жителів громади. Тому й люди 
оцінюють діяльність Компанії позитивно — це 
відчувається у розмовах. Один із найбільш 
значимих проектів, які вдалося втілити за 
останні роки, — спорткомплекс, котрий став 
улюбленим місцем проведення дозвілля для 
молоді. Тут є тренажерна зала, більярд, різно-
манітні зали для занять. Левову частку фінан-
сової допомоги для реалізації цього проекту 
нам надав Кернел».

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Тамара Барабаш, пайовик, 
с. Калинівка, Роменський р-н

«Сільські збори відбулися за участі представ-
ників «Дружба-Нова» (Кернел), і, що важливо, 
були присутні співробітники земельного від-
ділу. Тому орендодавці одразу дізналися про 
підвищення відсотків за оренду паїв. Дуже 
корисною була інформація про те, як Компа-
нія допомагає у переоформленні спадщини. 
Звичайній людині з села потрібно багато часу, 
щоб самотужки поїхати в реєстраційну службу 
чи до нотаріуса, а працівники «Дружба-Нова» 
(Кернел) проконсультують, підкажуть, що 
потрібно зробити передусім. Для наших на-
селених пунктів такий інвестор — це реальна 
допомога. Люди ж усе бачать. Дороги всю 

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

на поставлені запитання, 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.

Зустрічі з орендодавцями — невід’ємна 
частина роботи Компанії, конструктив-
ний діалог — стиль спілкування. До речі, 

саме на цій позитивній якості менеджменту 
Кернел наголошують практично всі, з ким до-
велося поспілкуватися.

Навесні відбулися збори на Чернігівщині 
(у Варвинському, Борзнянському, Сосницько-
му, Ічнянському, Ніжинському, Прилуцькому 
районах. — Ред.), Сумщині (у Роменському, 
Буринському районах. — Ред.) та Полтавщині 
(у Чорнухинському районі. — Ред.).

Передусім варто сказати, що зібрання від-
булися за присутності великої кількості людей, 
а значить, орендодавцям цікаво, що відбува-
ється у Компанії, якими справами вона живе. 
Ще одна спільна риса зустрічей, про яку зга-
дували практично всі співрозмовники і яка пе-
реконливо характеризує взаємовідносини па-
йовиків та орендаря Кернел, — це позитивний 
тон розмови, коли одне одного чують. Третя 
характеристика, яку відзначали у коментарях 
люди, — розуміння потреб орендодавців і на-
лаштованість на подальшу співпрацю.

зиму розчищені, ми часто зауважуємо, що 
вони у нас краще доглянуті, ніж у Ромнах. На 
тракторній бригаді, до речі, працюють місцеві 
жителі, що дуже важливо, адже є села, де не-
має робочих місць. Відмінна риса керівників 
«Дружба-Нова» (Кернел) — у тому, що вони 
доступні людям. Телефон керуючого є в сіль-
ській раді, а це означає, що кернелівці завжди 
відкриті до спілкування й готові допомагати».

Григорій Коробка, пайовик,
 с. Біжівка, Буринський р-н

«Повнісінький клуб людей — такими були збо-
ри села. Адже це важлива подія у житті кож-
ного, хто тут проживає. Що ж до підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел), якому ми передали 
свої паї, то його представники зі своїми обіцян-
ками справляються. Більше того, на 2019 рік
підвищили відсоток за орендну плату, на ко-
жен пай виділили кошти на оранку городів. А 
для села скільки роблять! Ми вже звикли до 
розчищених доріг, до свят, які відбуваються за 

підтримки Компанії. А ще ми знаємо, що Кер-
нел спрямував великі кошти, понад 200 ти-
сяч гривень, на газифікацію, на підвідний га-
зопровід. Думаю, люди орендарем задово-
лені, адже й справді — скільки уваги і до села 
загалом, і до кожного пайовика зокрема».

Надія Кузьменко, голова Сніжківської сільської 
ради, Буринський р-н

«У нашому селі підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) робить тільки перші кроки. Але й по 
них видно, що орендарі налаштовані на співп-
рацю. Я була на зборах, де Компанія пред-
ставила своє бачення наших взаємовідносин. 
З усього почутого, з того, що ми знаємо про 
Кернел, можна зробити висновок, що все буде 
добре. Торік вони й на День села допомагали, 
і подарунками школярам презентували. А та-
кож виділили 150 тисяч гривень на газифіка-
цію, на підвідний газопровід для всього села. 
Тому маємо надію, що наші паї приноситимуть 
користь і нам, і всій громаді».
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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!
2 травня ювілейну дату відзначає 

Людмила Миколаївна Віктор 
із смт Куликівка (Чернігівська обл.).

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!

Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей — тепла,
На многії щасливії літа.

З любов’ю, чоловік, дочки ,зять та внучок

18 квітня 101-шу річницю від дня народження 
відзначатиме Ірина Микитівна Корноух 

із с. Талалаївка (Ніжинський р-н, 
Чернігівська обл.).

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

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

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

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

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

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

По ліву і по праву руку.

З повагою, виконком сільради та колектив 
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел)

Підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) 
та виконкоми сільрад вітають іменинників 

весни — жителів сіл Талалаївської, 
Вертіївської, Бурківської, Черняхівської 

сільрад Ніжинського району Чернігівщини:

•10 квітня — Валентину Іванівну Вовк;
•17 квітня — Галину Іванівну Саницьку;
•17 квітня — Лідію Василівну Хилько;
•18 квітня — Надію Федорівну Петрик;
•20 квітня — Ганну Миколаївну Глущенко;
•20 квітня — Марію Федорівну Показій;
•27 квітня — Ольгу Петрівну Овдієнко;
•1 травня — Валентина Миколайовича Топчія;
•3 травня — Антоніну Іванівну Мороз;
•14 травня — Надію Іванівну Гоголь.

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.

15 травня 90-річчя святкує 
Ольга Іванівна Мигрин 

із с. Вершинова Муравійка 
(Куликівський р-н, Чернігівська обл.).

Hаймиліша у житті,
Ви для нас, матусю,

Серце дітям віддавати
Я у Вас лиш вчуся.

Hе зігнули біди Вас,
Життя не зламало,

Будьте радістю для нас,
Наша рідна мамо.

З любов’ю, сини із сім’ями

9 травня 70-річчя відзначає 
Анатолій Федорович Мулач 
із с. Вершинова Муравійка 

(Куликівський р-н, Чернігівська обл.).

70 — не привід для печалі,
70 — це зрілість золота,

Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!

Хай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,

Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

З любов’ю, друзі 

16 квітня 55-річчя відзначатиме 
Сергій Анатолійович Смоліговець 

із с. с. Красківське (Ріпкинський р-н, 
Чернігівська обл.).

Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для Ваших ніг,

Бо пройдено життя, лише частину —
Попереду багато ще доріг.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.

З повагою, дружина, діти

6 травня 80-річчя святкуватиме 
Іван Савелійович Бондаренко із с. с. Розсудів 

(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.).

Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є — і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки

І всі люди поважають Вас!

З любов’ю, діти, онуки 

Навесні в родині Ковальчуків, що мешкають 
у Павлівському старостинському окрузі 
(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.), —

подвійне свято: 14 квітня 75-річчя 
святкуватиме Микола Іванович, 

а 14 травня — Надія Павлівна.

Хай в цю мить та кожен день,
Буде щастя поруч з Вами,

Хай любов не омине,
Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,
Та працюється з натхненням,

Хай в родині буде мир,
Ніжність, ласка та повага!

З повагою, велика родина та жителі 
Павлівської територіальної громади

Колектив підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) вітає іменинників весни — жителів 

сіл Височанської ОТГ (Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл.):

•7 квітня — Олену Федорівну Барабаш;
•19 квітня — Євдокію Василівну Палій;
•24 квітня — Любов Дмитрівну Кошленко;
•28 квітня — Лідію Вікентіївну Устінову;
•29 квітня — Миколу Івановича Примака;
•30 квітня — Івана Олександровича 
Коропатника.

Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.

Колектив підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел) та ПСП «Дружба» (Кернел) 

вітає іменинників весни — жителів сіл 
Великописарівського, Краснопільського та 

Сумського районів Сумської області:

•13 квітня — Дмитра Івановича Тараненка;
•18 квітня — Олександра Митрофановича 
Нечвоглода;
•17 квітня — Ніну Василівну Бречку;
•17 квітня — Віру Василівну Марченко;
•17 квітня — Валентину Харитонівну Динник;
•16 квітня — Наталію Мойсеївну Лапенко;
•18 квітня — Людмилу Євгенівну Левенець;
•20 квітня — Григорія Івановича Мовчана;
•22 квітня —  Ольгу Михайлівну Усенко;
•24 квітня — Олену Петрівну Коркіну;
•29 квітня — Івана Михайловича Обідця;
•3 травня — Анатолія Федоровича Головатого;
•8 травня — Лідію Олексіївну Зражевську;
•12 травня — Олександра Миколайовича 
Хомутова;
•21 травня — Миколу Михайловича 
Кондратова.

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 «Дружба-Нова» 
(Кернел), а також родичі, близькі та друзі 
вітають іменинників весни — жителів сіл 

Сумської області:
•15 квітня — Григорія Івановича Гука;
•21 квітня — Лідію Василівну Глущенко;
•21 квітня — Сергія Івановича Тернового;
•22 квітня — Володимира Миколайовича 
Дехніча;
•24 квітня — Сергія Миколайовича Карпенка;
•24 квітня — Олександра Миколайовича 
Карпенка;
•27 квітня — Ігоря Миколайовича Попенка;
•30 квітня — Юлію Іванівну Каливод;
•6 травня — Інну Миколаївну Моїсеєнко;
•7 травня — Віктора Анатолійовича Колосова;
•6 травня — Володимира Анатолійовича 
Моргуна;
•12 травня — Ольгу Григорівну Рибалко.

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.


