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ОСВIТНIЙ ПРОСТIРОСВIТНIЙ ПРОСТIР
У березні ЗАВДЯКИ 

ФІНАНСУВАННЮ ВІД КЕРНЕЛ 

ОБЛАШТОВАНО КАБІНЕТ ФІЗИКИ 
школи с. Глинськ (Кіровоградсь-

ка обл.), у Царедарівській філії 
Миролюбівського ліцею (Харківсь-

ка обл.) з’явилося сучасне 
комп’ютерне обладнання, а в ДНЗ 

«Ромашка» с. Світлогірськ (Полтавсь-
ка обл.) готуються до ремонту.
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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 перекона-
лася, що за роки роботи агропідприєм-
ства компанії Кернел зайняли позицію не 
лише ефективних  сільгоспвиробників, а 
й надійних партнерів і помічників  громад 
у вирішенні багатьох питань. Навіть біль-
ше, сьогодні Кернел — 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 на шпальтах видання.

Проте розпочнемо з іншого, не менш 
важливого — виробничих акцентів. Відни-
ні в кожному випуску ми публікуватимемо 
цікаву інформацію про інновації, які запро-
ваджують аграрії Кернел. Адже для когось 
поняття супутникового моніторингу, авто-
матизації, GPS-датчиків здаються фантас-
тикою, а на полях Компанії, що розташова-
ні у Ваших селах, вони давно перейшли в 
розряд буденності. Тож читайте про Агро-
бізнес Кернел, який змінює країну та зміц-
нює її аграрний потенціал.

Не менш приємною новиною стала 
перемога Благодійного фонду «Разом з 
Кернел» у національному конкурсі «Бла-
годійна Україна». Ця нагорода стала ре-
зультатом багаторічної натхненної праці 
Фонду, його співробітників, а також Вас, 
представників сільських громад, очільни-
ків населених пунктів та соціальних уста-
нов. Адже не секрет, що без взаєморозу-
міння та конструктивного діалогу робити 
добрі справи було б складніше.

Тепер щодо соціальних проектів, 
спрямованих на підтримку освіти. У бе-
резні завдяки фінансуванню агропідпри-
ємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» 
облаштовано приміщення кабінету фізики 
в школі с. Глинськ (Світловодський р-н, 
Кіровоградська обл.), у Царедарівській 
філії Миролюбівського ліцею (Лозівсь-
кий р-н, Харківська обл.) з’явилося сучас-
не комп’ютерне обладнання, а у ДНЗ «Ро-
машка» с. Світлогірськ (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.) готуються до проведен-
ня ремонтних робіт.

Продовжили аграрії Кернел підтри-
мувати культурну та медичну сфери. Зо-
крема, для лікарні села Світловодське 
(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.) при-
дбано стерилізатор, а для Будинку культури 
с. Петрівка (Красноградський р-н, Харків-
ська обл.) закуплено мікрофони. Вражен-
нями від реалізованих проектів поділило-
ся керівництво установ.

Ще кілька слів про проведення зустрі-
чей представників Кернел з орендодав-
цями сіл та активами громад. За останній 
місяць відповідні заходи пройшли у десят-
ках населених пунктів, зокрема і у Дра-
бівському районі Черкащини. До Вашої 
уваги — коментар щодо співпраці з Ком-
панією від Володимира Дзеги, голови 
Драбівської районної ради.

Тож запрошуємо у світ добрих справ 
Кернел. Впевнені, тут Ви знайдете 

чимало корисної інформації.

І нехай весна надихає! 
Миру, добра й тепла!
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen_dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр».

Тел.: (044)  461-88-65

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
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.

 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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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.

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!



2 19 квітня 2019 року

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

З КОРИСТЮ ДЛЯ ГРОМАД
З року в рік соціальна діяльність агропідприємств компанії 

Кернел приносить все більше корисних результатів громадам 

сіл Полтавщини, Кіровоградщини, Харківщини. Адже кошти, які 

Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» виділяє на підвищення рівня 

життя у сільських населених пунктах, стають дієвою підтримкою для 

їхніх мешканців. І справа навіть не в розмірі соціальних інвестицій 

у села регіону, яка, до речі, у 2018 році склала понад 10 млн грн, 

а в тому, наскільки ефективно ці кошти освоєно, і яку користь вони 

насправді принесли селу та його жителям.

Сьогодні пропонуємо ознайомитися з черговими добрими справами, 

реалізованими Кернел у населених пунктах Полтавщини 

й Харківщини. Подробиці — в інформаційних добірках.

–Ми б не змогли брати участь у 
фестивалях, виступати, якби 
не підтримка підприємства 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», —
зазначає завідувач сільського Будинку 
культури Олена Варенко. — Приємно зна-
ти, що колектив самодіяльних артистів має 

помічників. Аграрії Кернел допомагають то 
транспортом для поїздок, то коштами на 
свята, а ще Компанія спрямувала фінансу-
вання на ремонт Будинку культури.

Тутешній осередок культури проекту-
вався на 600 місць. Нині на свята, різні уро-
чисті заходи збирається понад 400 осіб. 

ТЕПЕР ПIСНI ЗВУЧАТИМУТЬ ГУЧНIШЕ

Щоб приміщення установи мало ошатний 
вигляд, підприємство «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» подбали про нові 
штори, які тепер прикрашають глядацьку 
залу.

А нещодавно місцеві артисти отри-
мали від Кернел, за їхніми словами, украй 

необхідний подарунок — чотири мікрофони 
та мультиком (технічний пристрій, що тран-
слює звук). Це нова якість звучання, що 
дуже важливо і для артистів, і для глядачів. 
Тож громада Петрівки дякує Компанії за ко-
рисний подарунок і за те, що завжди реагу-
ють на потреби культурної сфери села.

Колективу з красивою, символічною назвою «Червона калина», що діє 

при Будинку культури с. Петрівка (Красноградський р-н, Харківська обл.), 

дарували гучні оплески глядачі на Сорочинському ярмарку, у сусідніх селах 

області. До речі, кілька років поспіль петрівські артисти повертаються 

з Сорочинців з нагородами.

ПIДТРИМУЄМО 
ПРОЕКТИ 

З ПОКРАЩЕННЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

Про проблему відсутності централізованого во-
допостачання в українських селах сказано й 
написано чимало. Агропідприємства компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» завжди реагують на 
потреби сільських громад у питанні збереження іс-
нуючих або будівництва нових водогонів, розуміючи, 
наскільки це впливає на життєдіяльність людей та 
здоров’я громади в цілому. За останні кілька років на 
подібні справи у селах Полтавщини Компанія спряму-
вала мільйони гривень, про що ми неодноразово роз-
повідали на шпальтах газети.

Весняний період став доволі плідним на проекти, 
реалізовані разом з Кернел та спрямовані на віднов-
лення систем водопостачання у селах області. Так, 
підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» надали кошти для вирішення відповідних питань 
у с. Білоконі, що на Решетилівщині.

— За кошти від підприємства «Говтва» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» придбано 250 метрів труб для 
водогону з комплектуючими матеріалами, — розпові-
дає місцевий житель, активіст Олександр Корж. — Во-
догін у нас збудований давно, щоправда, не всі вулиці 
до нього були підключені. І хоча наше село невелике, 
приблизно 60 дворів, де живуть люди, але дуже хоті-
лося б якісної води, отримати яку за нинішньої еколо-
гічної ситуації можна тільки з водогону.

Зрозуміло, у Кернел  не відмовили в такому про-
ханні, тепер на часі — роботи, які потрібно виконати. І 
знову без підтримки аграріїв Компанії не обійтися, по-
трібен екскаватор для земляних робіт. Тож незабаром 
весняний день додасть турбот мешканцям с. Білоконі, 
але вони впевнені — скоро у всіх оселях буде якісна 
життєдайна вода.

СIЛЬСЬКА МЕДИЦИНА – ЯКIСНО!
Сфера охорони здоров’я 

в селах часто потребує 

підтримки, адже наявних 

бюджетних ресурсів не 

вистачає для ефективної 

роботи. Практика показує: 

там, де є надійні партнери, 

які допомагають вирішувати 

проблеми, можна говорити про 

створення якісних умов для 

надання медичної допомоги, при 

цьому не важливо, йдеться про 

фельдшерсько-акушерський 

пункт, амбулаторію чи лікарню.

Чи можна, наприклад, уявити, що 
для того, щоб простерилізувати 
медичні інструменти, потрібно 

подолати майже 40 кілометрів? Але 
в таких реаліях опинилося чимало 
сільських медичних закладів, зокре-
ма й лікарня села Світловодське (Ко-
беляцький р-н, Полтавська обл.).

— Стерилізатор просто неза-
мінний у роботі лікарів, — розповідає 
Ірина Білик, завідувач лабораторії 
Світлогірської лікарні. — У процесі 
роботи стоматолог стерилізує свої 
інструменти, а в лабораторії, де ми 
робимо клінічні аналізи, обов’язково 
стерилізується допоміжне устатку-
вання. Інакше кажучи, стерилізатор —
дуже важливий елемент для органі-
зації медичного закладу. Адже люди 
мають бути впевненими в тому, що 
всі процедури — безпечні.

Не приховуючи емоцій, Ірина 
Михайлівна розповідає, наскільки 

важливим було придбання такого  
апарата для лікарні. Дана установа за 
проектом розрахована на 270 місць, і 
хоча у зв’язку з демографічною ситу-
ацією лікарня переживає не найкращі 
часи, тут діє терапевтичне відділення 
зі стаціонаром на п’ять ліжок, хоспіс 
(також на п’ять ліжко-місць), здій-
снюють прийом педіатр, стоматолог, 
терапевт.

— Звернутися до підприємства 
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» мене спонукала інформація 
про добрі справи цих аграріїв, спо-
добалося розуміння, з яким керне-
лівці підходять до вирішення проблем 
громад. Я не можу передати почуттів, 
адже те, що Компанія придбала нам 

повітряний стерилізатор ГП-20, за-
слуговує на найщиріші слова подя-
ки, — продовжує наша співрозмовни-
ця. — Це безпека людей, які можуть 
бути на сто відсотків упевненими, що 
в нашій лікарні інструменти стериль-
ні, всі маніпуляції з ними проведені за 
інструкцією.

До речі, підтримка медичної сфе-
ри сіл, виділення коштів на проведен-
ня поточних і капітальних ремонтів, на 
придбання ліків першої необхідності 
та обладнання є одним із пріоритет-
них напрямків соціальної діяльності 
агропідприємств Кернел та БФ «Ра-
зом з Кернел». Щороку Компанія 
інвестує у подібні проекти мільйони 
гривень.
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спрямували кошти на придбання стерилізатора у медичну установу спрямували кошти на придбання стерилізатора у медичну установу 

с. Світлогірське (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)с. Світлогірське (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)
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Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних 
територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, 
пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно 

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

«Стихійним лихом обернулася цьо-
горічна зима для нашої Іванівсь-
кої сільської ради, коли снігової 

шапки не витримав дах двоповерхової ад-
міністративної будівлі. У приміщенні, окрім 
сільської ради, розміщується ще й відділення 
поштового зв’язку, куди люди йдуть у спра-
вах. Та зимі байдуже — ця пора року може й 
снігами щедро обдарувати, і неприємностей 
наробити.

Коли трапилася така біда, ми звернулися 
до всіх суб’єктів господарювання з проханням 
допомогти, адже, зрозуміло, такого ніхто не 
передбачав, і в бюджеті коштів на подібні ви-
падки не було. Підприємство «Говтва» (Кер-
нел) відгукнулося на прохання одним із пер-
ших, надавши суттєву фінансову допомогу, 
фактично третину потрібної суми. Без затягу-
вання, оперативно, протягом кількох днів під-

приємство перерахувало кошти — і ситуацію з 
дахом було вирішено.

Це лише один приклад співпраці Кернел 
з сільською радою. У нас склалися й утверди-
лися  стосунки взаємної підтримки, які можна 
охарактеризувати як партнерські.

Повертаючись до зимової пори, варто 
згадати, що Компанія взяла на себе боротьбу 
зі снігом, коли і вдень, і вночі працювала техні-
ка, щоб розчистити вулиці й дороги. Тепер всі 
вже звикли до цього, але варто згадати, якою 
проблемою були рясні снігопади раніше!

На прохання сільської ради і мої особисто 
як голови, що стосуються соціальної сфери, 
розвитку наших населених пунктів, у Кернел 
реагують по-діловому. Це дуже важливо, коли 
можна розраховувати на розуміння.

Ще один приклад. Торік завдяки аграріям 
Компанії ми обладнали навчальну кімнату для 

першокласників за вимогами Нової україн-
ської школи. Все нове, яскраве, багатофунк-
ціональне: 13 дітей з нашого села 1 вересня 
потрапили не просто у шкільний клас — вони 
прийшли на територію щирої любові до них як 
до маленьких громадян країни.

У нашій Іванівці не було дитячого са-
дочка, найближчий — за 15 кілометрів, у 
сусідньому селі. Ми вирішили, що дошкіль-
ний навчальний заклад потрібен саме тут, у 
нас. До справи взялися спільно, звернулися 
до всіх суб’єктів господарювання. Значиму 
допомогу у відкритті дитячого садочка на-
дало підприємство «Говтва» та БФ «Разом 
з Кернел».

Коли в минулому році довелося облашто-
вувати свердловину для школи, своє надійне 
плече знову підставили ці аграрії, покривши 
третину фінансових затрат.

РАЗОМ ЛЕГШЕ: НАСЛIДКИ СТИХIЇ ПОДОЛАЛИ ОПЕРАТИВНО Ми щиро вдячні Компанії, яка завжди зна-
ходить можливості допомогти сільській гро-
маді.

Важлива деталь, яка характеризує кер-
нелівців: вони постійно цікавляться, як справи 
в селі. Не просто, мовляв, ми вам сплатили 
те, що потрібно — ото й живіть. Ні, Компанія 
справді тримає руку на пульсі життя громади.

Усього, що зробили аграрії з Кернел, не 
перелічиш у короткому листі, але наші люди 
знають: ми маємо надійного партнера, по-
мічника. Це видно неозброєним оком, адже 
завдяки небайдужим інвесторам, які вкла-
дають фінанси у розвиток і благоустрій села, 
ми робимо потрібні й корисні справи для всієї 
громади. Спасибі за підтримку підприємству 
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 
успіхів вам, економічного зростання й реалі-
зації всього запланованого!»

Володимир Демченко, голова Іванівської сільської ради 

Кобеляцький  р-н (Полтавська обл.)

Нещодавно співробітники підприєм-
ства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» вітали з 80-річчям Анатолія 

Єгоровича Лагутєєва з села Бесарабівка 
(Кегичівський р-н, Харківська обл.).

Трудівник, хлібороб у кількох поколіннях, 
чиї руки знали змалечку сільську працю й ціну 
заробленої на землі копійки, він радо зустрів 
гостей і щиро дякував за увагу й турботу, за 
справді теплий подарунок — ковдру.

— Було дуже приємно, коли до нас за-
вітали такі гості, — розповідає Галина Шпи-
льова, донька Анатолія Єгоровича. — Наш 
тато — звичайна людина, трудівник, який 
все життя працював у селі. Відрадно, що про 
нього не забули в агрофірмі, адже люди в та-
кому віці особливо цінують увагу.

За довгі роки, відколи селянський син з 
багатодітної родини закінчив училище й по-
чав працювати трактористом (був час, коли 
виконував роботу електрика, бо й цю спра-
ву знав відмінно), справді жито-пережито, 

переорано-пересіяно цілі лани! Кожне поле 
знає, немов свій город, адже там щороку ко-
лосилися вирощені ним жита-пшениці.

Ось і на його ниві — 80 дорідних коло-
сків. Дозріли вони, оточені людською по-
вагою та любов’ю доньок Зої, Галини, Ма-
рини, які нині з дітьми й онуками всі живуть 
тут, у селі. Вони — пайовики підприємства 
«Мрія» (Кернел). Від батьків (мама була не-
ймовірною трудівницею, усупереч недузі 
працювала до останніх днів свого життя до-
яркою, а потім — на току) і дочки отримали 
найкращі риси й таку ж працелюбність. Про 
батька говорять з великою повагою, адже 
він для них — приклад. І сьогодні Анатолій 
Єгорович, тепер уже разом з онуками, по-
рається біля рядків суниць, плекає сад, 
де чарує дорідними кетягами виноград. 
Праця — основа його життя. А настрій зав-
жди підтримувало українське слово, при-
правлене гумором, Анатолій Єгорович гар-
но декламує гуморески.

Компанія продовжує важливу роботу — 
зустрічі з орендодавцями, під час яких 
відбувається діалог сторін-партнерів: 

орендодавців і господарника, який взявся 
працювати на паях людей. Розмова зацікав-
лених сторін, з підбиттям підсумків і поглядом 
на перспективу, визначає пріоритети, демон-
струє позитив і шляхи вирішення проблемних 
питань.

У березні такі зустрічі відбулися в селах 
Подільське (Золотоніський р-н), Білоусівка, 
Мехедівка, Мойсівка та Богданівка (Драбів-
ський р-н).

До зборів долучився й голова районної 
ради Володимир Дзега. Він поділився з нами 
враженнями від співпраці Компанії з органами 
місцевого самоврядування:

«Під час зустрічей з людьми розмова 
велася у двох напрямах: обговорювали те, 
що зроблено для пайовиків і для населених 
пунктів у цілому. Варто зауважити, що люди 
позитивно оцінюють виконання укладених до-
говорів оренди, вони задоволені соціальними 
гарантіями від Компанії (та ж виплата на по-
ховання, суттєва допомога в різних життєвих 
ситуаціях). З позиції голови районної ради 
зазначу, що підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел) на території району є одним з 
найбільших платників податків. Важливо, що у 
Кернел працюють прозоро. Більше того, Ком-
панія не лише веде бізнес, а бере постійну, 
активну та результативну участь у соціально-
му житті сіл. Керівництво Кернел розуміє по-
треби кожного населеного пункту, на тери-
торії якого працюють підприємства компанії, 
намагається вирішувати проблеми, з якими 

місцеві жителі самотужки впоратися не мо-
жуть. Візьмімо, наприклад, транспортне спо-
лучення між населеними пунктами. У розмові 
з представниками підприємства «Придніпров-
ський край» (Кернел) я поставив питання про 
оплату рейсового автобуса, щоб із тієї ж Біло-
усівки можна було добратися до Драбова. Цей 
потрібний людям маршрут охоплюватиме ще 
декілька сіл. Компанія погодилася допомогти 
у цій ситуації.

Ще одне питання, яке підняв саме цей 
орендар, — організація комунальних під-
приємств, що займаються найпотрібнішими 
справами: благоустроєм сільських територій, 
наданням послуг з оранки городів, ритуальних 
послуг тощо. Створені при сільських радах за 
підтримки Компанії, такі об’єднання уже про-
демонстрували свою ефективність. До того ж 
деякі з них уже мають і плюсовий результат еко-
номічної діяльності. Подібні підприємства —
це приклад державницької позиції бізнес-ком-
панії. По-перше, маємо створені робочі місця 
для місцевих мешканців. А ще — можливість 
вирішувати багато питань (вивезення сміття, 
облаштування територій і т. ін.) на рівні села 
вчасно, без зайвого клопоту.

Підсумовуючи, зазначу, що у працівників 
підприємства «Придніпровський край» (Кер-
нел), яке входить до складу Компанії зі світо-
вим ім’ям, складається професійний підхід 
до співпраці з органами місцевого самовря-
дування, комунікація між керівництвом і сіль-
ськими головами налагоджена по-діловому і 
працює ефективно. І в цьому — основа успіш-
ної діяльності самої Компанії та запорука роз-
витку сільських територій».

  НА ЧАСІ — ДІАЛОГ З ПАЙОВИКАМИ ДРАБІВЩИНИ

«БIЗНЕС ТА УЧАСТЬ 
У ЖИТТI СЕЛА – 

ТАКЕ ПОЄДНАННЯ 
ВИЗНАЧАЄ СТИЛЬ РОБОТИ 

КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ»
Так вважає Володимир Дзега, голова Драбівської 

районної ради (Черкаська обл.), який цієї весни 

взяв участь у зборах пайовиків підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел).

  ЦІКАВІ ПОДІЇ 

З НАГОДИ СЛАВНОГО ЮВIЛЕЮ
Гарну традицію — вітати своїх пайовиків з важливими подіями в житті — підтримують 

і розвивають у Кернел. Зокрема, не забувають про ювілярів, які цілий вік 

самовіддано працювали на рідній землі. Сказати добре слово, вручити подарунок, 

побажати здоров’я та довголіття — у вирі повсякденних справ представники 

Компанії знаходять час і для такого приємного спілкування, і це визначає стиль 

роботи з людьми.

Здоров’я Вам, шановний ювіляре! Вам і вашій родині — світлих років 
життя, гарного настрою та благополуччя!

Ювіляр Анатолій Єгорович Лагутєєв із с. Бесарабівка Ювіляр Анатолій Єгорович Лагутєєв із с. Бесарабівка 

(Кегичівський р-н, Харківська обл.) приймає вітання від Кернел(Кегичівський р-н, Харківська обл.) приймає вітання від Кернел
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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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ДОКЛАДНІШЕ ПРО ТЕ, ЩО БУЛО 
ЗРОБЛЕНО АГРОПІДПРИЄМСТВАМИ 

КОМПАНІЇ СПІЛЬНО З БФ «РАЗОМ 
З КЕРНЕЛ», РОЗПОВІДАЮТЬ НАШІ 

СПІВРОЗМОВНИКИ

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Інвестиції в освіту завжди вважаються найціннішими. Не менш важливою є підтримка всіх без винятку освітніх 

програм, проте на перше місце варто поставити допомогу сільським школам. Адже там, у сільській глибинці, дітям 

потрібно дати знання, перспективу й надію на можливість реалізації у самостійному житті.

Агропідприємства Кернел спільно з БФ «Разом 
з Кернел» щороку інвестують значні кошти в 
сільську освіту, допомагаючи розвиватися до-

шкільним і загальноосвітнім навчальним закладам, 
створюючи затишок і комфорт, гідні умови для здо-
буття знань. Така підтримка є систематичною, без 
перерви на посівну компанію і жнива. Зокрема, про-
довжуючи низку корисних справ для освіти, у берез-
ні завдяки фінансуванню від Кернел облаштовано 
приміщення кабінету фізики школи с. Глинськ (Світ-
ловодський р-н, Кіровоградська обл.), у Цареда-
рівській філії Миролюбівського ліцею (Лозівський р-
н, Харківська обл.) з’явилося сучасне комп’ютерне 
обладнання. Також готуються до поточного ремонту 
у ДНЗ «Ромашка» с. Світлогірськ (Кобеляцький р-н, 
Полтавська обл.).

Наталія Петренко, завідувач дитячого садка 
«Ромашка, с. Світлогірське

«У трьох групах дитячого садочка перебуває 60 ді-
тей. Тому дуже важливо створити їм комфортні умо-
ви для розвитку. Це зробити непросто, адже при-
міщення дитячого садочка збудоване у 1966 році, 
а капітальний ремонт жодного разу не проводився. 
Ми, звичайно, намагаємося підтримувати належ-
ний стан, робимо все, що в наших силах. Відтоді, 
коли ми почали співпрацювати з підприємством 
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», стало 
легше вирішувати проблемні питання. Про це зна-
ємо і ми в дитсадку, і батьки наших маленьких вихо-
ванців, та й уся громада, тому ми не втомлюємося 
говорити про хороші справи Компанії. Вперше ми 
відчули допомогу від Кернел у 2016 році, коли за їх-
нього сприяння замінили вікно в харчоблоці садоч-
ка, що одразу ж змінило і зовнішній вигляд, і вну-
трішню атмосферу — у приміщенні стало затишно, 
тепло. Торік кошти  від аграріїв було витрачено на 
ремонт підлоги й вікна. І як можна не згадати про 
подарунки на новорічні свята, яким діти неймовірно 
раділи! Нині ми звернулися до кернелівців з про-
ханням виділити кошти на фарбу, щоб з настанням 
гарної погоди пофарбувати деякі об’єкти як на те-
риторії, так і в самому приміщенні. Фарба вже за-
куплена, чекаємо погожої днини і власними сила-
ми зробимо все, щоб наші вихованці перебували в 
найкращих умовах. Дуже хочеться, щоб діти бачили 
світ довкола себе яскравим, позитивним. І при під-
тримці таких благодійників, як Кернел, це обов’яз-
ково вдасться».

Петро Адамов, директор КЗ «Глинське навчально-
виховне об`єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів — дошкільний навчальний заклад» Світловодскої 
районної ради (опорна школа)

«Сучасний підхід до викладання природничих дис-
циплін вимагає й оновлення кабінетів, де виклада-
ються такі предмети, як, наприклад, фізика. Ви-
конуючи програму на рівні держави, наша школа 
також отримала новий кабінет фізики. Мультиме-
дійна дошка, проектор, ноутбук, обладнання для 
проведення лабораторних  робіт. Ось тільки, див-
лячись на стан кабінету, який потрібно було під-
готувати до нового статусу, ми зрозуміли, що без 
допомоги не впораємося. Якось негоже встанов-
лювати нове обладнання в кабінеті з вичовганою 
підлогою. І тоді ми звернулися до наших партнерів 
та орендарів — АФ «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел», які не раз допомагали вирішувати 
проблемні питання, надавали допомогу на кон-
кретні справи. Свого часу це дозволило покращи-
ти якість організації харчування у школі завдяки 
встановленню сучасного обладнання . І цього разу 

Компанія вкотре пішла нам назустріч, надавши ко-
шти на лінолеум, плінтуси, дерев’яні рейки для па-
нелей. У аграріїв на часі — посівна, але вони зна-
йшли фінансові ресурси й для нас, освітян, за що 
ми їм безмежно вдячні.
Тепер наші школярі мають сучасний кабінет фі-
зики. Предмет, який формує основні знання про 
фізичні явища світу, вивчається, починаючи з 
сьомого класу. Від імені педагогічного колективу, 
батьків висловлюю щирі слова подяки підприєм-
ству «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
за увагу до таких об’єктів соціальної сфери, як 
сільські школи».

Світлана Петренко, учитель інформатики 
Царедарівської філії Миролюбівського ліцею 
Лозівської районної ради

«Сам час ставить сьогодні вимогу перед навчаль-
ними закладами формувати у школярів навички, 
які допоможуть реалізувати себе у житті. Серед 
інших — акцент на комп’ютерну грамотність. Сучасні 
діти потребують ґрунтовних і фахових знань з інфор-
матики, адже з народження оточені різноманітними 
цифровими пристроями. У нашому навчальному за-
кладі комп’ютерний клас, який потрібен більшості 
школярів (починаючи з другого класу, діти вивчають 
інформатику), не відповідав освітнім вимогам, він 
просто застарів — і морально, і технічно. Щоб вирі-
шити питання, ми звернулися до нашого та надійно-
го партнера, Благодійного фонду «Разом з Кернел», 
який уже неодноразово надавав допомогу для вирі-
шення шкільних питань. І нас знову почули! Ми були 
надзвичайно раді подарунку — трьом комп’ютерам 
і принтеру.
Я оцінюю допомогу від Кернел не лише як учитель 
інформатики, а й як депутат сільської ради, адже 
знаю, як важливо підтримувати соціальну сферу 
села, і як буває досадно, коли на це не вистачає 
коштів у бюджеті. Тоді й розумієш цінність допомо-
ги, отриманої від спонсорів. А підприємство «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» справді постійно 
нас підтримують. Кошти на ремонт, оздоровлення, 
новорічні презенти, подарунки на День знань — це 
не лише десятки тисяч гривень від аграріїв, ми ба-
чимо в цьому ще й повагу до сільської освіти, за що 
особливе спасибі».

За підтримки підприємства «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»За підтримки підприємства «Кам’янка» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»

 у кабінеті фізики школи  с. Глинськ (Світловодський р-н,  у кабінеті фізики школи  с. Глинськ (Світловодський р-н, 

Кіровоградська обл.) пройшов ремонт підлогиКіровоградська обл.) пройшов ремонт підлоги

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

вихованців Миролюбівського ліцею (Лозівський р-н, Харківська обл.) вихованців Миролюбівського ліцею (Лозівський р-н, Харківська обл.) 

комп’ютерне обладнаннякомп’ютерне обладнання
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

«Я родом із села. Тому земля та праця на ній завжди були мені близькими. Більше того, 
мій дід працював агрономом та головою колгоспу, та й хрещений батько був аграрієм. 

Захопливі розповіді  про сільське господарство стали для мене першим поштовхом для обрання професії. У цій 
сфері я вже 10 років, розпочав професійний шлях одразу після закінчення вишу. Кернел — це моє третє робоче 
місце. І оскільки я маю певний досвід для порівняння, то з упевненістю можу сказати, що це та Компанія, яка надає 
чимало можливостей для зростання та розвитку. Коли людина прагне більшого і знає, що може зробити вагомий 
внесок у агровиробництво, хоче бути почутою, затребуваною та цінною, то їй саме сюди, в Кернел. Наразі моя 
зона відповідальності — це масиви в Золотоніському та Драбівському районах, близько 8100 га землі. Я контро-
люю та беру безпосередню участь у всіх виробничих процесах і технологічних операціях, від підготовки ґрунту до 
збору урожаю. Бо провідний агроном — це не лише той, хто приїжджає на поле, щоб виявити похибки та зробити 
зауваження, це той, хто разом з колективом працює закачавши рукави. Вважаю, що головне в аграрній справі —
це команда, її згуртованість, розуміння спільної мети. Коли ти чуєш кожного зі своїх колег, а вони чують тебе, то 
це обов’язково стане запорукою отримання бажаного результату. Бо, як то кажуть, один у полі не воїн, у полі важ-
лива армія спеціалістів, які працюють як швейцарський годинник, без похибок виконуючи свої функції. А от у житті 
головне — родина, я, наприклад, маю люблячу дружину та двох дітей, які завжди чекають тата додому».

Павло Григорович ПетровПавло Григорович Петров      
 Посада:Посада:  Тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві «Говтва» (Кернел), Тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві «Говтва» (Кернел), 

Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Кобеляцький р-н, Полтавська обл. 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2008 року з 2008 року

«Можливо, прозвучить стандартно, але любов до сільського господарства мені прище-
пив батько, який усе життя віддав праці на землі. І сам я вже 15 років працюю в полі, з них 
більшу частину — у Кернел, наше господарство ввійшло до складу цієї Компанії у 2008-му. 

Хочу зауважити, що в останні роки наша Компанія й підприємство досягли значного прогресу у розвитку агро-
напрямку. Сучасні агрегати та використання новітніх технологій з кожним сезоном дають можливість підіймати 
планку та отримувати вищі врожаї. І це, вважаю, дуже позитивно, бо якщо розвивається Компанія, то разом з нею 
розвиваємося й ми, фахівці, отримуючи досвід та знання. У новому с/г сезоні я долучався до операцій обробітку 
ґрунту, на часі — посів кукурудзи. А у жнива, наприклад, торік працював на зборі пшениці та гороху. Найбільше 
подобається, що ти весь часу у русі та розумієш — твоя робота важлива навіть на державному рівні, бо ж не-
дарма Україну вважають житницею Європи. Щодо умов праці в Кернел, то тут також не маю нарікань, ми маємо 
достойний рівень та вчасну виплату заробітної плати, соціальні гарантії, забезпечені спецодягом, харчуванням 
тощо. Насамкінець скажу ще одну, як на мене, важливу фразу: у будь-якій сфері діяльності відповідальності за 
виконання завдань ніхто не знімає, а те, що виконано відповідально, є якісним та результативним».

Анатолій Іванович СезькоАнатолій Іванович Сезько      
 Посада:Посада:  Тракторист-машиніст на підприємстві «Мрія» (Кернел), Лозівський р-н, Тракторист-машиніст на підприємстві «Мрія» (Кернел), Лозівський р-н, 

Харківська обл.Харківська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2010 року з 2010 року

«Насправді я ніколи не думав, що працюватиму в сільському господарстві. Але тепер 
точно знаю й зовсім не жалкую, що потрапив у цю сферу. Взагалі, за спеціальністю я 
водій, проте коли у дев’яності роки було сутужно з роботою, треба було перекваліфіко-

вуватися. Тоді в нашому регіоні були вакансії механізаторів, там можна було розраховувати на заробітну пла-
ту, а мені треба було годувати родину. Спробувавши, вирішив залишитися в агровиробництві. І так уже понад 
двадцять років. Що стосується роботи в Кернел, то тут створені всі необхідні умови для якісного виконання 
обов’язків. Сучасні агрегати європейського зразка, на початку професійного шляху навіть не думав, що працю-
ватиму саме на таких! А ще у Компанії ефективна система мотивації співробітників: якщо ти плідно та ефектив-
но відпрацюєш сезон, то отримаєш додаткову винагороду. Здебільшого я долучаюся до посіву культур: ріпак, 
горох, соняшник, пшениця, до операцій дискування, передпосівного обробітку тощо. Як на мене, важливо мати 
відповідального напарника, бо ми, механізатори, працюємо екіпажами, а ще — розуміння та підтримку в колек-
тиві. Адже саме ці речі є запорукою рекордів та перемог. Особливо приємно те, що у всіх своїх починаннях маю 
повну підтримку родини. Онуки пишаються, що мають такого дідуся. А я не менше за них пишаюсь тим, що маю 
можливість працювати у престижній Компанії та своєю працею приносити користь».

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогос-
подарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові 
ринки. Кернел щороку підтверджує беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності у регіонах присутності та глобальних рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшавській фон-
довій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му
Кернел визнано найбільш прозорою Компанією галузі АПК від-
повідно до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, розміс-
тивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає у по-

ДОВIДКА над 60 країн світу, серед основних ринків збуту — Індія, країни Євро-
союзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік.
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльностi — 
сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні ринки 
приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, заку-
повуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну продукцію на понад  550 тис. га землі. Одночасно з 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фінансово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, 
соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя та 
добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єд-
нали в програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили одно-
йменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтав-
ській області Компанія обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пи-
рятинському, Гребінківському, Глобинському, Кременчуцькому районах 
та представлена підприємствами «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-

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

СТОВ «Придніпровський край» (Кернел)
Полтавська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни)

 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Пирятинський, Семенівський, Лубенський, Глобинський р-ни)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) на вітчизняну 
та імпортну техніку.

Черкаська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Вознесенське, Золотоніський р-н)

 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Вознесенське, Золотоніський р-н)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) на вітчизняну 
та імпортну техніку.

Київська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Фарбоване, Яготинський р-н)

 Наявність посвідчення тракториста різних категорій.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Фарбоване, Яготинський р-н)

 Наявність посвідчення водія (категорії C, D, E) на вітчизняну 
та імпортну техніку.

Контактна особа: Маргарита Куцурук, тел.: (066) 290-02-28; 
          (067)513-32-92

СТОВ «Мрія» (Кернел)
Харківська область

АГРОНОМ
(с. Петрівка, Красноградський р-н)

 Досвід роботи від 2 років.
 Посвідчення водія категорії В, С.
 Відповідальне ставлення до роботи.

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

СТОВ «Хоробор Агро» (Кернел)
Київська область 

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(с. Богданівка, Яготинський р-н)

 Досвід роботи з ВРХ — від 1 року.

Полтавська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Лазірки, Оржицький р-н)

 Досвід роботи від 1 року.

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЇННЯ
(с. Лазірки, Оржицький р-н)

 Бажання розвиватися.
 Відповідальне ставлення до обов’язків.

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(с. Лазірки, Оржицький р-н)

 Наявність профільної вищої освіти.

Харківська область

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Петрівка, Красноградський р-н)

 Досвід роботи від 1 року.

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЇННЯ
(с. Петрівка, Красноградський р-н)

 Бажання розвиватися.
 Відповідальне ставлення до обов’язків.

ФЕЛЬДШЕР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 Наявність профільної вищої освіти.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Петрівка, Красноградський р-н)

 Наявність посвідчення категорії D. 

Контактна особа: Олена Маліченко, тел.: (050) 304-46-67

ТОВ «Обрій» (Кернел)
Полтавська область

КЕРУЮЧИЙ МОЛОЧНОТОВАРНОЮ ФЕРМОЮ
(Оржицький р-н)

 Наявність управлінського досвіду 

ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
(с. Вишневе, Оржицький р-н)

 Досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(с. Вишневе, Оржицький р-н)

 Наявність посвідчення водія категорії С, Е.
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 3 років.

Контактна особа: Олена Маліченко, тел.: (050) 304-46-67

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

Євгеній Петрович БугаЄвгеній Петрович Буга      
 Посада:Посада:  Провідний агроном на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), Провідний агроном на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), 

Драбівський р-н, Черкаська обл.Драбівський р-н, Черкаська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року
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  ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ЯК ОТРИМАТИ ГАРНИЙ ВРОЖАЙ КАРТОПЛI
Картопля — культура, яку на присадибній ділянці не 

висаджує хіба що лінивий. Вона дає змогу готувати 

безліч страв, тому її так люблять і дачники, і фермери. 

Вирощування цього коренеплоду не вимагає специфічного 

догляду, досить просто вчасно спушувати землю, видаляти 

бур’яни й боротися зі шкідниками, щоб виростити гарний 

урожай. Але як правильно садити картоплю?

Є декілька важливих нюансів, що дозволяють не тільки грамотно висадити 

картоплю, а й гарантувати її відмінну врожайність:

 ВИБІР ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ. Це, мабуть, основа всього процесу висаджування 
картоплі. Зазвичай досвідчені фермери готують насіння ще в період осіннього збирання 
врожаю, відбираючи для цієї мети коренеплоди, отримані з найщедріших кущів. Бульби, що 
ідеально підходять до висаджування в майбутньому сезоні, повинні мати довжину не менше 
чотирьох сантиметрів, але й не більше шести. Надто великі екземпляри можуть дати непога-
ний урожай, але й дозріють вони раніше. Іноді коренеплоди, вибрані для посадки, розрізають 
надвоє, після чого розрізану частину посипають золою й залишають у сухому місці, куди по-
трапляють сонячні промені.

 ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ. Після того як посадковий матеріал відібраний, слід підготувати 
ґрунт. В принципі, цей процес відбувається ще восени, коли землю очищають від залишків 
старого врожаю, бур’янів і шкідників. Обов’язковим етапом є перекопування землі восени або 
навесні. Після цього потрібно внести добрива, зазвичай для цього використовують вапно.

 ЧАС ПОСАДКИ. Пору, коли можна висаджувати картоплю, зазвичай визначають дослід-
ним шляхом. Як правило, потрібно, щоб до моменту висаджування коренеплодів земля була 
прогріта на глибину до 15 см до восьми градусів тепла. У разі якщо фермер не дотримується 
таких вимог, картопля, висаджена в прохолодну землю, може загинути. Зазвичай городники 
прагнуть посадити картоплю в середині або наприкінці травня, залежно від кліматичних умов 
регіону проживання.

Використання добрив

Щоб виростити добрий урожай, потрібно 
приділити чимало уваги питанню підживлення 
рослин. Картопля непогано відгукується на під-
вищення рівня мінеральних речовин у ґрунті, 
тому їх застосування є цілком виправданим за-
ходом для підвищення якості культури.

Для чого потрібно проводити підгодівлю 

картоплі? Фахівці називають декілька 

причин:

1. Вона має не надто розвинену систему коре-
нів, тому картоплі нелегко засвоїти той мінімум 
поживних мінералів, який знаходиться в ґрунті. 
Саме тому вона досить жваво відгукується на 
внесення у ґрунт речовин.
2. Особливо потребують добрива сорти, що 
швидко й рано дозрівають. Це пояснюється 
тим, що під час швидкого формування бутонів і 
періоду цвітіння коренеплоди посилено вбира-
ють органіку з ґрунту.
3. Бульба, яка дозріває пізніше, особливо по-
требує додаткової підгодівлі тоді, коли починає 
рости листя й утворюються коренеплоди.
Додаткове добриво для картоплі уводиться 
в різні терміни вегетації, тут все дуже індиві-
дуально й залежить від типу ґрунту й сортів 
картоплі.

Як підживлювати коренеплоди

Восени, після того як урожай зібрано, зем-
лю очищають від бадилля, перекопують і вно-
сять добрива. У зимовий період ґрунт встигає 
насититися добривами. Навесні, після того як 
земля буде знову перекопана, можна удобрити 
ґрунт вдруге. Зазвичай цей процес проводять 
перед висадкою картоплі. Окремо слід відзна-
чити той факт, що найкраще удобрювати кар-
топлю в період, коли проводиться підгортання. 
Такий варіант дозволяє ретельніше перемішати 
речовини з частинками ґрунту, і, таким чином, 
швидше доставити їх до кореневої системи ко-
ренеплоду.

Види удобрення ґрунту 

Гній — це органічне добриво, яке досить бла-
готворно впливає на картоплю і його дозрівання. 
Такий ефект досягається багато в чому завдяки 
вмісту в ньому корисних речовин і мікроорганіз-

мів, які прискорюють ріст і розвиток коренепло-
дів. До безперечних плюсів удобрення ґрунту 
гноєм відносять швидке насичення верхнього 
шару ґрунту вуглекислим газом, який і перено-
сять мікроорганізми, що знаходяться в ньому.

Вуглецеве підживлення ґрунту дозволяє 
значно збільшити врожайність картоплі. Так 
вносяться речовини, які допомагають картоплі у 
боротьбі з хвороботворними мікроорганізмами. 
Деревна зола є своєрідним щитом, який може 
відбити напад хвороб і шкідників. До того ж ко-
рисні речовини, що містяться в золі, значною 
мірою покращують показники врожайності кар-
топлі. Зазвичай золу вносять безпосередньо в 
лунку під час посадки картоплі.

Мінеральні добрива можна придбати у спе-
ціалізованих магазинах. Їхньою перевагою мож-
на назвати збалансований у процентному спів-
відношенні склад, який максимально ефективно 
впливає на картоплю. Додавання різноманітних 
добрив є обов’язковою умовою для отримання 
високого урожаю цього коренеплоду, оскільки 
це суттєво впливає на якість і смак картоплі.

Це загальні вимоги, проте існує декілька 
секретів, що дозволяють оптимізувати процес 
висаджування картоплі й отримати чудовий 
урожай: найкраще щороку змінювати місце ви-
саджування картоплі, такий метод дозволить 
уникнути браку поживних речовин у ґрунті, а 
значить, дозволить збирати гарний урожай ко-
ренеплодів; щоб бульба швидше росла й роз-
вивалася, потрібно в процесі висаджування до-
давати до кожної картоплини жменьку попелу й 
перегною; між сусідніми лунками слід залишати 
близько метра вільного простору — такому ви-
падку картоплі вистачить місця для зростання 
та розвитку кореневої системи; після висаджу-
вання картоплі, потрібно обов’язково провести 
вирівнювання ґрунту, причому треба стежити 
за тим, щоб зверху не було занадто товстого 
шару землі, який завадить паросткам проби-
тися до повітря; картопля досить вимоглива до 
світла, тому в затінку її краще не висаджувати; 
окремо варто відзначити той факт, що картопля 
не любить тісноти, яка не дає їй повноцінно роз-
виватися. 

Не варто забувати про те, що деякі поради, 
які будуть ефективними в одному регіоні, мо-
жуть не спрацювати в іншому. Тому особливо 
важливо дослідним шляхом визначати найкра-
ще місце й час для висаджування картоплі, після 
чого дотримуватися вищенаведених правил.

Помідори

Батьківщина помідорів — Південна 
Америка. Дикі форми цієї рослини досі зу-
стрічаються в Перу, на Канарських і Філіп-
пінських островах.

Вважається, що помідори в Європу 
завезли іспанці у середині XVI століття. 
Спершу у європейських країнах помідо-
ри вважалися декоративною рослиною. У 
Німеччині горщиками з помідорами при-
крашали кімнати, у Франції — альтанки, в 
Англії їх вирощували в оранжереях серед 
рідкісних квітів.

До початку XIX століття помідори в Єв-
ропі вважалися неїстівними. Ну а на бать-
ківщині, в Америці їх вважали смертельно 
отруйними. Відомий випадок, коли помі-
дорами хотіли отруїти генерала Джорджа 
Вашингтона, який після «отруєння» прожив 
ще багато років і став першим президен-
том США.

Втім, до середини XIX століття помідор 
став доволі популярним і поширеним ово-
чем.

Цибуля

Цибулю з незапам’ятних часів вирощу-
вали єгиптяни, у яких вона користувалася 
загальною любов’ю. У Давній Греції цибулю 
вважали священною рослиною: цибулину 
сприймали як символ світобудови.

Під час свят на честь бога Пана — за-
хисника лісів і полів — його скульптурні 
зображення обсипалися цибулею. Однак 
імениті городяни у Греції вважали непри-
стойним вживати цибулю в їжу через стій-
кий різкий запах.

Давні римляни запозичили цибулю у 
греків. У Римі її вживали люди всіх звань 
і статків, щодня з’їдаючи порцію цибулі. 
Щоб уникнути неприємно запаху, цибулю 
заїдали листям петрушки й волоськими го-
ріхами.

ЦIКАВI ФАКТИ ПРО ПОЯВУ ОВОЧIВ
Від римлян цибуля перейшла до давніх 

германців, які, бажаючи похвалити або воз-
величити людину, порівнювали її з цибулею. 
Квітами цибулі прикрашали безстрашних 
героїв. В Іспанії та Португалії цибуля досі 
складає істотний компонент щоденного 
раціону.

Часник

Часник, як і цибулю, використовували 
ще у Стародавньому Єгипті, про що свід-
чить напис на піраміді Хеопса: ним годували 
будівельників, які споруджували піраміду. 
З незапам’ятних часів часник вирощують і 
в Китаї. У китайській абетці знак, що позна-
чає часник, — один з найдавніших.

У Древній Греції часник охоче вирощу-
вали, але у повсякденний раціон не включа-
ли, адже його запах вважався вкрай непри-
ємним, таким, що ображає почуття богів.

У Стародавньому Римі часник вживали 
вільні громадяни з невисоким достатком. 
Від римлян часник прийшов у середньо-
вічну Європу. Простий народ, позбавлений 
повноцінного харчування, вбачав у цій рос-
лині джерело здоров’я.

Морква

Це, мабуть, найдавніший коренеплід, 
який людство використовує вже чотири 
тисячі років. Морква була відома древнім 
грекам і римлянам.

Культивування цього коренеплоду три-
вало й у середньовіччі. Вона була почесною 
стравою при дворі імператора Карла Вели-
кого. Але аж до XVI століття вважалася де-
лікатесом.

Лише в XVII столітті європейці почали 
розводити моркву повсюди, і тоді ж був ви-
ведений один з найкращих її сортів — каро-
тель. Тоді ж з’явилися морквяні соуси, які 
й досі вважаються делікатесними у німців і 
французів.
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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

  СКАНВОРД

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Мрія» (Кернел) 

вітає іменинників весни — жителів сіл 
Красноградського та Шевченківського районів 

Харківщини:

•30 квітня — Марію Прохорівну Прихідько 
з с. Петрівка;
•2 травня — Марію Кузьмівну Тихоненко 
з с. Троїцьке;
•15 травня — Віру Іванівну Волобуєву 
з с. Кирилівка.

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.

Колектив підприємства «Придніпровський 
край» (Кернел) вітає іменинників весни —
жителів села Вишневе (Оржицький р-н, 

Полтавська обл.):

•3 квітня — Анатолія Васильовича Зарубу;
•6 квітня — Олега Анатолійовича 
Голобородька;
•6 квітня — Вадима Анатолійовича 
Голобородька;
•8 квітня — Олександра Андрійовича Мазняка;
•9 квітня — Людмилу Анатоліївну Зозуленко;
•27 квітня — Олександра Миколайовича Ліса;
•30 квітня — Володимира Михайловича 
Драновського.

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 «Придніпровський 

край» (Кернел) вітає іменинників весни — 

жителів села Глобинського та Кременчуцького 

районів Полтавщини:

•4 квітня — Олександра Григоровича 

Гавриленка з с. Бабичівка;

•8 квітня — Анатолія Миколайовича Копила 

з с. Броварки;

•10 квітня — Василя Якимовича Крівченка 

з с. Максимівка;

•13 квітня — Катерину Іванівну Бахмат 

із с. Броварки.

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 «Придніпровський 

край» (Кернел) вітає іменинників весни — 

жителів сіл  Пирятинського та Гребінківського 

районів Полтавщини:

•2 квітня — Тетяну Іванівну Білошапську 

(Великокручанська сільрада);

•10 квітня — Григорія Олексійовича Мантулу 

(Тарасівська сільрада);

•13 квітня — Платона Трохимовича Ільєнка 

(Смотриківська сільрада);

•14 квітня — Олексія Степановича Логвиненка 

(Малютинська сільрада);

•28 квітня — Антоніну Матвіївну Пономаренко 

(Почаївська сільрада).

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.

Герой
бойоq
виків
Чак ...

Чотириq
дверне

авто

Ромаq
ніст

на ім'я
Грем

Гонки 
на автоq
мобілях

Покриває
голову
гольq
фіста

Так 
птаха,

що щебеq
че, звуть

Норq
везька
затока

Уведенq
ня ліків

під
шкіру

Частиq
на гаq

рапника

Мова
соціq

альної
групи

Ефірq
на пряq

ність

Зменшенq
ня об'єму

кип'яq
тінням

Давній
майстер
марних

перемог

Антиq
под носа
корабля

Прийшов
на зміну
канцеq

лярії

Футq
больна
«годиq

на»

«Автор»
знамениq
тої трьохq

лінійки

Соq
лідна
рідня

медалі

Нитки
для виq
шивки

Приq
волзькі
гори «у
авто»

Ринок
валюти,
цінних

металів

«Автор»
сміттєq

вих розq
силок

«Річq
ковий»
мислиq

вець

За царя –
майq

бутній
офіцер

Архаїчна
мірка
для 

поля

Вигоq
тівниця
булок,
калачів

Котить
води
через
Калугу

Тойq
таки

натовп

Чи то
плем'я,
чи наq

ція

Півq
нічна
гуска

Едвард
..., комq
позитор

з Норвегії

Юна леq
ді –

поqнаq
шому

Гнута
частина
ефеса
шпаги

Метаq
ліст
або

байкер

Песqкоq
місар
(із сеq
ріалу)

Місце
роботи

шахq
таря

Хребет,
частина

Тяньq
Шаню

Син Ігq
лесіаса,

також
співак

Суперечq
ка з проq
давцем

«Обхід»
ділянq
ки коq
сарем

Художнє
зобраq
ження

обличчя

Філософ,
що слаq
вив наq
солоду

Важка 
… на

плечах

Та ж
таки

троянда
(зах.)

Ну дуже
відома
Шарq
лотта

Враженq
ня, справq

лене
фільмом


