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З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ
На адресу редакції приходять 

ЛИСТИ 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.

ВИРОБНИЧI АКЦЕНТИВИРОБНИЧI АКЦЕНТИ
Кернелівці ініціювали низку 

зустрічей з пасічниками 
Харківщини. На них розглядалися 
важливі для обох сторін питання. 

Головним здобутком став 
БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ БДЖІЛ 

ПРЕПАРАТ, який аграрії Компанії 
вже використовують у боротьбі 

зі шкідниками. Йдеться про засіб 
нового покоління «Біскайя».

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
У травні агропідприємства компанії 

Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 
продовжили підтримувати соціальні ініціа-
тиви сільських громад, спрямовані на під-
тримку освіти, медицини, благоустрою. І, 
попри те що у аграріїв Компанії наразі ви-
стачає своїх турбот, адже триває період 
активних польових робіт, вони знаходять 
можливість приділити увагу потребам 
сільських територій та фінансово підтри-
мати значущі для селян соціальні проекти.

Розпочнемо з виробничих акцентів. 
Ми підготували актуальний матеріал про 
те, як аграрії Кернел співпрацюють з сек-
тором бджолярства. Зокрема й про те, які 
препарати вони застосовують у своїй ро-
боті для того, щоб не зашкодити медонос-
ним комахам. На сторінках — приклад під-
приємства «Мрія» (Кернел), яке обробляє 
поля на Харківщині.

Вкотре в номері Ви знайдете інфор-
мацію про те, чому важливо співпрацю-
вати з тими сільгоспвиробниками, які 
сумлінно сплачують податки. До Вашої 
уваги — успішний досвід Роздольської 
сільради (Харківська обл.).

Тепер про добрі справи та соціальні 
проекти, реалізовані Кернел у селах Пол-
тавщини, Черкащини, Кіровоградщини, 
Київщини та Харківщини.

Традиційно 9 Травня аграрії Кернел 
вітали ветеранів та учаснвиків бойових 
дій. Подарункові набори отримали 500 пе-
реможців із сіл регіону.

Кім того, завдяки фінансовій підтрим-
ці агропідприємств Кернел та БФ «Ра-
зом з Кернел» проходили облаштування 
Меморіалів Слави, ремонти водогонів, 
привітання з Великоднем, благоустрій те-
риторій, зокрема кладовищ та сільських 
водойм. Це перелік весняних справ Кер-
нел у селах Полтавської, Кіровоградської, 
Черкаської, Харківської та Київської облас-
тей. За бюджетом у сотні тисяч гривень —
а саме стільки Компанія витратила на про-
екти, про які йдеться у випуску, — стоїть 
дієва допомога, яка зробила умови про-
живання у селах комфортнішими.

Окрему увагу хотілося б звернути на 
листи, які систематично приходять на ре-
дакційну пошту. У них очільники громад та 
соціальних установ дякують аграріям Ком-
панії за їхню чітку позицію — бути не лише 
господарниками, які вирощують урожаї, а 
й помічниками та надійними партнерами 
для села та його мешканців. З частиною 
цих листів Ви можете ознайомитися на 
шпальтах видання.

Ми впевнені, попереду нові спільні 
проекти та здобутки. Тож запрошуємо пе-
регорнути сторінки улюбленої газети.

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

Попереду літо — час  нових 
перемог та досягнень! 

Мирного неба, затишку в 
оселях, любові в серцях! 
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen_dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр».

Тел.: (044)  461-88-65

 ВІДЛУННЯ ПОДІЇ

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Аграрії підприємства 

«Мрія» (Кернел) 
ПРОФІНАНСУВАЛИ ПРОЕКТ 

ІЗ ЗАРИБЛЕННЯ водойм 
у селах Шевченкове та 

Лебедівка (Сахновщинсь-
кий р-н, Харківська обл.). 

Бюджет витрат Компанії на 
придбання мальків склав 

47 тис. грн.

1  З 1 травня кінцева роздрібна ціна газу для населення становитиме 8247 грн за 1 тис. куб. м. Це на 300 грн дешевше, ніж 

було раніше. При цьому перерахунок субсидій для більшості споживачів у травні буде автоматичним. Тобто 90% субсидіантів 

отримають перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон у автоматичному режимі.

2  З 1 травня набувають чинності деякі норми законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік». 

Нові закони передбачають зміни в обслуговуванні будинків та прибудинкових територій. Так, оператори комунальних 

послуг подаватимуть воду й опалення лише до вузла комерційного обліку, тобто до будинкового лічильника. Все, що 

відбуватиметься всередині будинку, — прибирання, освітлення тощо, — мешканці мають вирішувати самостійно.

3  З 1 травня в Україні змінюється процедура проходження обов’язкового технічного контролю авто. Після проходження 

техогляду разом з паперовим бланком з даними про його результати власники транспортного засобу отримують також 

самоклейну RFID-позначку радіочастотної ідентифікації. Її потрібно буде прикріпити до лобового скла.З
М
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НЕЗЛАМНИМ I ГЕРОЇЧНИМ –
НАША ВДЯЧНIСТЬ 

Роки складаються в десятиліття —
плин часу віддаляє покоління від 
переможного 9 травня 1945-го,

коли пролунало довгождане 
слово: «ПЕРЕМОГА!». І хоча минуло 

вже 74 роки, за великий подвиг 
кажемо людям того героїчного 

часу спасибі! Представники 
агропідприємств Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» традиційно 
вітали з Днем Перемоги ветеранів, 
учасників бойових дій, солдатських 

вдів. У селах Полтавщини, 
Кіровоградщини, Харківщини, 

Черкащини та Київщини привітання 
отримали 500 переможців.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВЕЛИКДЕНЬ ЗУСТРIЧАЛИ, НА ДОБРI 
СПРАВИ СВIТ БЛАГОСЛОВЛЯЛИ

У компанії Кернел зберігають і примножують великодні традиції, розуміючи, наскільки важливим є це свято для українців. Компанія 

рік за роком допомагає у благоустрої населених пунктів, невід’ємною частиною цієї справи є й упорядкування сільських кладовищ, 

де за підтримки аграріїв спилюють старі дерева, встановлюють огорожі, вивозять сміття, завозять пісок.

ПАМ’ЯТЬ ПРО ЗАХИСНИКIВ МИРУ –
У КОНКРЕТНИХ СПРАВАХ

По всій Україні, майже в кожному селі та селищі є місця, де поховані захисники рідної землі, які віддали свої життя, відвойовуючи 

у німецьких окупантів кожен її клаптик. А ще записані для прийдешніх поколінь імена тих, хто пішов з цього населеного пункту на 

фронт. Меморіальні комплекси, обеліски Слави, братські могили — стоять вони, слухаючи мелодії вітру в пишних вітах дерев. 

Щоб ці мелодії завжди були мирними, ми, хто нині живе, повинні пам’ятати подвиг тих часів.

Не тільки пам’ятають, а й конкретни-
ми справами дбають про те, щоб 
пам’ять не згасла, агропідприєм-

ства Кернел спільно з БФ «Разом з Кер-
нел». Коли справа стосується благоустрою 
меморіальних комплексів, солдатських 
могил, встановлення у цих місцях паркан-
чиків, облаштування доріжок — допомо-
га надається суттєва і своєчасно. На всіх 
територіях присутності, у великих і малих 
селах однаково шанують людей, чиїх доль 
торкнулася найстрашніша в історії людства 
війна, і водночас дбають, щоб наступні по-
коління також бачили святі для пам’яті на-
роду місця.

День Перемоги у селах Роздолля (Пер-
вомайський р-н, Харківська обл.) та Черні-
гівське (Лозівський р-н, Харківська обл.) 
відзначали традиційно. Напередодні свята 
підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» виділили понад 80 тис. грн 
на облаштування Меморіалів слави у вка-
заних селах.

Деталями ділиться Олександр Різник, 
голова Роздольської сільради. 

— Пам’ятник загиблим односельцям —
важливе місце, — підкреслює Олександр 

Іванович. — Цьогоріч урочистості відбувалися 
в дуже зворушливій обстановці, адже те, як 
вдалося впорядкувати місце біля пам’ятника, 
відремонтувати сам монумент і гранітні плити, 
заслуговує на найвищі слова подяки. Компа-
нія виділила на ці роботи понад 67 тис. грн. 

Вся наша громада щиро вдячна за зроблену 
справу.

Завдяки фінансовій підтримці від аграріїв 
усі ремонтні та реставраційні роботи виконано 
на високому рівні. На це звернули увагу й ви-
сокоповажні гості з райцентру, які представ-

ляли ветеранську організацію. Їхня думка 
така: ось реальний приклад благородної 
справи з ушанування пам’яті. З Кернел по-
трібно брати приклад усім господарникам. 
День відкриття меморіального комплексу 
справив на гостей дійсно гарне враження.

Кернел направив фінансування на облаштування Меморіалів Слави Кернел направив фінансування на облаштування Меморіалів Слави 

у селах Роздолля (Первомайський р-н, Харківська обл.) та Чернігівське у селах Роздолля (Первомайський р-н, Харківська обл.) та Чернігівське 

(Лозівський р-н, Харківська обл.)(Лозівський р-н, Харківська обл.)

Напередодні самого Великодня представники Кернел виконують по-
чесну місію — вручають  паски. Святкова випічка — високої якості, 
красиво упакована — знак поваги й добрих людських взаємин. На 

Харківщині великодні привітання й паски отримав 2991 пайовик. Люди 
радо діляться з нами враженнями від свята.

Ніна Патик, пайовик (с. Лебедівка, Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

«Аграрії підприємства «Мрія» (Кернел), які орендують паї на території 
нашої сільради, є не лише вправними виробниками, а й незамінними 
помічниками для нас, пайовиків, та й для всієї громади. Цьогоріч до Ве-
ликодня вони презентували нам смачну здобу, за що ми щиро вдячні. 
Але справа навіть не в випічці, а в тій увазі, яку вони приділили та продо-
вжують нам приділяти. Вони розуміють свою роль у селі, їхня підтримка 
є всебічною та дієвою. Виплата авансової орендної плати при потребі, 
допомога при переоформленні спадщини, обробіток присадибних ді-
лянок, а ще соціальна підтримка — школа, дитячий садок, благоустрій. 
У Кернел працюють люди з великими й добрими серцями, всі без ви-
нятку, від директора підприємства Юрія Кондратенка до співробітників 
земельного відділу, які безпосередньо працюють із пайовиками. Дякую 
Кернел від себе особисто, від своєї родини та від мешканців села за те, 
що Компанія справді дбає про людей».

Галина Гніда, пайовик, с. Петрівське (Балаклійський р-н, Харківська обл.)

«Уся наша родина, четверо осіб, є пайовиками Кернел. Відтоді як ми зда-
ли землю в оренду Компанії, не перестаємо дивуватися тому, як ці аграрії 
працюють з людьми. Завжди йдуть назустріч, допомагають у різних ситу-
аціях. Напередодні Великодня вручали пайовикам паски. По-святковому 
упаковані, дуже смачні. Нам приємний такий вияв уваги, все було зробле-
но на найвищому рівні. Ми вже зрозуміли, що це стиль роботи кернелів-
ців, інакше вони не можуть. Завжди, коли заходить мова про цих аграріїв, і 
моя родина, і наші знайомі відгукуються про Компанію тільки якнайкраще, 
зичать аграріям щедрих врожаїв, благополуччя».

Пайовики підприємства «Мрія» (Кернел), Пайовики підприємства «Мрія» (Кернел), 

жителі сіл Харківщини, отримали великодні жителі сіл Харківщини, отримали великодні 

смаколики від Компанії-орендарясмаколики від Компанії-орендаря
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ПОДБАЛИ ПРО 
СВЕРДЛОВИНУ ТА ПРО 
ЗАРИБЛЕННЯ СТАВКА

Агропідприємства Кернел та БФ «Разом з Кернел» приділяють значну увагу благоустрою сільських 

населених пунктів, який неможливий без постійної фінансової й технічної підтримки. Ми постійно 

чуємо від мешканців підопічних сіл слова подяки на адресу цих аграріїв — за допомогу в реалізації 

проектів із впорядкування та ремонту доріг, облаштування зон відпочинку, центральних скверів, 

встановлення вуличного освітлення.

Сьогодні детальніше розпо-
вімо про проекти, які про-
фінансувало підприємство 

«Мрія» (Кернел) спільно з БФ «Ра-
зом з Кернел» у селах Шевченкове 
та Лебедівка, що у Сахновщинсь-
кому районі Харківщини. Йдеться 
про допомогу в ремонті сільського 
водогону, благоустрій території 
біля місцевих водойм та їхнє зариб-
лення. Бюджет витрат Компанії на 
вищевказані проекти склав понад 
55 тис. грн.

— У селі Шевченковому по-
ловина населення користувалася 
водогоном, вода у який надходила 
з водонапірної башти. Та ось ста-
лося непередбачуване — вийшов 
з ладу насос, — розповідає голова 
сільської ради Світлана Лисенко. —
Звісно, ми одразу ж звернулися до 
підприємства  «Мрія» (Кернел) — 
орендаря, який завжди приходить 
на допомогу.

Кернелівці знайшли рішення: 
виділили насос зі своїх фондів. На-
правили спеціаліста — електрика, 
щоб усе правильно підключити. Та-
кож Компанія надала кран, щоб ви-
конати монтаж обладнання.

— Роботи проведені оператив-
но й фахово, — продовжує Світлана 
Володимирівна. — Дуже приємно, 
що нас розуміють у Кернел. Ніколи 
не бачимо якихось штучних перепон, 
питання, які стосуються села та гро-
мади, вирішуються на найвищому 
рівні. Це особливо цінно у наш час.

Як повідомила сільський голо-
ва, буквально три дні тому аграрії 
«Мрія» (Кернел) профінансували  ще 
одну добру справу для села — за-
риблення місцевої водойми, вод-
не дзеркало якої становить майже 
30 га, — мальками коропа, товсто-
лобика та білого амура.

Коропа запустили для задо-
волення вудкарям під час рибалки, 
а білого амура, якого через при-
страсть до поїдання водоростей у 
великих кількостях також називають 
«річковою коровою», — для очищен-
ня ставка від зайвої зелені.

За словами голови Сахнов-
щинської районної організації Укра-
їнського товариства мисливців 
та рибалок Віктора Легуші, через 
безвідповідальних осіб, які корис-
туються на водоймах сітками та 
електровудками, у багатьох ставках 
залишилися тільки карасі та окунці. 
Але, на щастя, є ще рибгоспи, які 
вирощують мальків товстолобика, 
білого амура. 

— Керівництво підприємства 
«Мрія» (Кернел) має дуже важливу 
якість — вони надзвичайно уважні до 
потреб селян, зокрема тих, що сто-
суються дозвілля. А де ще кращий 
відпочинок, як біля сільського став-
ка? — посміхається Віктор Васильо-
вич. — З вудкою, разом з дітками, 
усією родиною. Хтось купається, 
хтось рибалить! Ось і закупила Ком-
панія мальків, витративши на цю 
справу 47 тис. грн. Виявили актив-
ність і місцеві рибалки, вклавши у 
спільну справу по сотні гривень.

Говорячи про співпрацю з Кер-
нел, Віктор Легуша звернув увагу й 
на упорядкування ще однієї водо-
йми, у с. Лебедівка. Торік провели 
його зариблення, а то крім жаб там 
нічого не водилося. Цієї весни ор-
ганізували суботник, під час якого 
було зібрано й вивезено транспор-
том компанії 5 тонн (!) сміття. На-
разі встановили таблички про те, що 
сміття не можна залишати у місцях 
відпочинку. Можливо, це таки впли-
не на тих, хто звик розкидатися не-
потребом.

Отже, на рахунку Кернел з’яви-
лася ще одна корисна справа, пов’я-
зана з турботою про навколишнє се-
редовище.

А якщо завітати у ліси Сахнов-
щинського району, можна побачити 
там фазанів. Це рідкісні  птахи для 
цієї території, але помірні зими до-
зволяють нормально витримувати 
колись сувору пору року. Тож і до-
лучилося підприємство «Мрія» (Кер-
нел) до цікавого проекту — улітку 
2017 року завезли в ці місця підро-
щених фазанів із Дніпра. Птахи при-
жилися, а взимку їх підгодовували 
зерновідходами, які, знову ж таки, 
надало агропідприємство.

Планують цього літа випустити 
у місцеві ліси ще 100 королівсь-
ких птахів, уже укладено відповідні 
угоди.

— Велика подяка Кернел, осо-
бисто Юрію Кондратенку, директо-
ру підприємства «Мрія» (Кернел),  
В’ячеславу Вакуленку, заступнику 
керівника земельної служби із соці-
альних питань підприємства «Мрія» 
(Кернел) від імені всіх мисливців і 
рибалок. Аграрії Компанії є справ-
жніми захисниками наших лісів і 
водойм, — наголошує Віктор Васи-
льович. — Допомагаючи у справах, 
про які йшлося вище, вони роблять 
наші ліси та водойми багатшими, 
щоб люди могли помилуватися кра-
сою природи, а влітку — відпочити й 
порибалити. 

Позитивно оцінює роботу із 
зариблення ставків і житель села 
Шевченкове, член Українського 
товариства мисливців та рибалок 
Олександр Луговський.

— Приємно бачити таке піклу-
вання про природу. Для мене наш 
сільський ставок — це моє дитин-
ство. Тож і приєднався до тих, хто 

ініціював зариблення, і разом з 
усіма дійсно зрадів гарним нови-
нам, — коментує співрозмовник. — 
Тільки б не нищили безвідповідаль-
ні люди, не губили бездумно те, що 
є у водоймах. Прийди по-людськи 
на риболовлю, відпочинь, спіймай 
на юшку рибину. Дякуємо підпри-

ємство  «Мрія» (Кернел) за таку тур-
боту.

Ось так поєднують у Кернел 
виробничу діяльність із реальними 
справами: дбають і про водогін для 
села, і про десятки гектарів вод-
ного плеса та відпочинок місцевих 
жителів.

Аграрії підприємства «Мрія» (Кернел) профінансували проект із Аграрії підприємства «Мрія» (Кернел) профінансували проект із 

зариблення водойми та благоустрою території у селах Лебедівка та зариблення водойми та благоустрою території у селах Лебедівка та 

Шевченкове (Сахновщинський р-н, Харківська обл.)Шевченкове (Сахновщинський р-н, Харківська обл.)

Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли громаді с. Шевченкове Підприємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли громаді с. Шевченкове 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) з заміною насосного обладнання(Сахновщинський р-н, Харківська обл.) з заміною насосного обладнання

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 
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  УСПІШНИЙ ДОСВІД

СУМЛIННА СПЛАТА 
ПОДАТКIВ – ЗАПОРУКА 
ДОБРОБУТУ ГРОМАД:

приклад Роздольської сiльради

Коли сільська громада об’єднана спільним бажанням змінити своє життя на краще, 

коли до реалізації цієї ідеї докладають зусиль всі, хто живе та працює тут і зараз —

представники влади, місцеві мешканці та активісти, соціально відповідальний 

бізнес, — то все неодмінно виходить.

Ділимося успішним досвідом Роздольської сільради Первомайського району 

Харківщини

Наразі до складу сільради входить чотири населені пункти: села Роздолля, Крюкове, 
Шульське та селище Краснопавлівське. Тут працюють віділення зв’язку, фельдшерсько-
акушерські пункти, школа й дитячий садочок, а ще бібліотеки, Будинок культури та клуб.

Безперечно, для утримання інфраструктури та соціальних установ сільради потрібні зна-
чні кошти. Звідки беруться фінанси?

Передусім основою фінансування є бюджет. Здебільшого бюджет сільради формують 
державні надходження та податки, які сплачує свідомий бізнес. Бюджетні кошти використо-
вуються на розсуд місцевої влади на вирішення актуальних питань і проблем.

Тому села мають бути зацікавлені в присутності на їхній території підприємств та орга-
нізацій, які сплачують податки, працюють прозоро та розуміють свою значимість у процесі 
відродження села.

Олександр Різник, голова Роздольської сільради 

«Безперечно, сплата податків є нашим конституційним обов’язком. Бо саме податкові над-
ходження — це основа бюджетів усіх рівнів. А левова частина податкових коштів використо-
вується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах, містах обласно-
го значення тощо. Якщо говорити про досвід співпраці з підприємством «Мрія» (Кернел) у 
напрямку сплати податків, тут я можу лише подякувати аграріям. Адже вони завжди вчас-
но та в повному обсязі, згідно з чинним законодавством поповнюють нашу скарбницю. До 
речі, Кернел є основним наповнювачем бюджету сільради. Крім того, ця Компанія спільно з 
БФ «Разом з Кернел» виділяє кошти на реалізацію важливих соціальних проектів — йдеться 
про підтримку освіти, медицини, спорту та культури. Кожне наше звернення та заявка були 
розглянуті Кернел, після чого надавалася фінансова допомога».

  ВИРОБНИЧІ АКЦЕНТИ

ГАРАНТIЯ БЕЗПЕКИ 
ДЛЯ МЕДОНОСНИХ 

КОМАХ!

Прикладом якісної співпраці сільгоспвиробників і пасічників є підприємство «Мрія» 
(Кернел), що працює на Харківщині. Про ефективні методи, які ці аграрії застосовують 
задля знаходження оптимальних рішень та взаєморозуміння з сектором бджільницт-

ва, — далі у нашій замітці.
У березні — квітні представники Кернел ініціювали низку зустрічей з пасічниками об-

ласті. На них розглядалися важливі для обох сторін питання. Але головним здобутком стала 
домовленість про використання препарату, який аграрії Компанії вже використовують у бо-
ротьбі зі шкідниками під час цвітіння ріпаку. Йдеться про засіб нового покоління «Біскайя».

Юрій Кондратенко, Директор підприємства «Мрія» (Кернел)

«На власному досвіді ми переконалися, що спільна робота бджолярів та аграріїв дає ре-
альний результат. Погодьтеся, аграрій і пасічник при правильному підході до справи мо-
жуть бути корисними один для одного. Бо бджоли — це підвищення урожайності. А якісно 
захищені від шкідників поля — запорука кращого медобору. Цьогоріч певна частина по-
сівної площі відповідно до сівозміни у нас віддана під озимий ріпак. Це культура, яка є 
одним з найбільших медоносів. Для її обробки від шкідників під час цвітіння, періоду ма-
сового льоту бджіл, після обговорень із пасічниками ми обрали саме препарат «Біскайя». 
До речі, хочу зазначити, що всі засоби, які використовує у своїй діяльності наша Компанія, 
мають державну реєстрацію, сертифікат якості Міністерства екології та природних ресур-
сів і дозволені у сільгоспвиробництві. Крім того, згідно із законодавством ми інформуємо 
громади про проведення обробітку полів за три дні, через спеціальні повідомлення».

Останніми роками у всеукраїнських засобах масової інформації регулярно 

з’являються повідомлення про загибель бджіл. Чимало звинувачень з цього 

приводу лунають на адресу сільгоспвиробників, які нібито використовують у 

своїй роботі препарати, що згубно впливають на медоносних комах. На нашу 

думку, більш глобальною проблемою тут є відсутність надійної й постійної 

взаємодії між аграріями та бджолярами.

Для боротьби із шкідниками ріпаку підприємство «Мрія» (Кернел) 
застосовує  інсектицид Біскайя 240 OD, о.д. ф. «Байєр КропСайєнс АГ» 
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Нетоксичність діючої
речовини для 

бджіл та джмелів
Відсутність відляку-
вального ефекту для 

запилювачів

Відмінне утримування, 
прилипання та розподі-
лення поверхнею листя

Підвищена стійкість 
до змивання дощем, 

покращення та 
прискорення системного 

ефекту 

Рекомендований
до оприскування

під час цвітіння ріпаку

Зберігає нетоксичність 
для бджіл за змішування 

з фунгіцидами

СУМЛІННА СПЛАТА ПОДАТКІВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД:

ПРИКЛАД РОЗДОЛЬСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 

3 732 000 грн доходи бюджету
Роздольської сільради 

3 622 000 грн
Податкові надходження з них 

2 422 000 грн
податки сплачені 
підприємством «Мрія» (Кернел) 

110 000 грн
Трансфери з держави

За рахунок коштів бюджету фінансуються (основні напрямки) 
 (загальні суми витрат за 2018 рік у гривнях)

Заклади
освіти

526 000
Заклади

медицини

128 000
Благоустрій та

інфраструктура  

2 583 000
Заклади
культури 

29 000

КОЛИ У СЕЛАХ ПРАЦЮЮТЬ НЕДОБРОСОВІСНІ ПІДПРИЄМСТВА 
(ТІНЬОВИЙ БІЗНЕС) 

0 грн
Податкові надходження

230 000 грн
Трансфери з держави

230 000 грн
Доходи бюджету 

Фінансування основних напрямків: ВІДСУТНЄ

Щороку сільські бюджети недоотримують
мільйони  гривень від несплати податків
орендарями, які в тіні обробляють
земельні наділи с/г призначення.

ТОДІ СЕЛО ПОКИДАЮТЬ ЖИТЕЛІ І ВОНО ВИМИРАЄ

ТОДІ МАЄМО: 
     Розбиті  дороги, водогони та 
     систему вуличного освітлення 

  Неналежні умови для навчання/
     надання медичних послуг
     Занепадаючу Інфраструктуру

*Трансферти з держави розраховуються окремо для кожного села залежно від кількості соціальних об'єктів
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  ВІДЛУННЯ ПОДІЇ

Роки складаються в десятиліття — плин часу віддаляє покоління від 

9 травня 1945 року, коли прозвучало довгождане слово: «ПЕРЕМОГА!» Хоч минуло 

вже 74 роки, за великий подвиг кажемо людям того героїчного часу спасибі, адже 

вони — витримали, поклавши на вівтар свою молодість, родинне щастя, а мільйони 

заплатили на Перемогу життям.

ОСЬ ПРО ЩО НАМ РОЗПОВІЛИ У РІЗНИХ СЕЛАХ ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 9 ТРАВНЯ 
РАЗОМ З КЕРНЕЛ

«Підприємство «Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» традиційно вітають усіх, хто наближав світлий 
День Перемоги. Цей травень не став винятком, ми разом 
з представниками Компанії привітали наших ветеранів. Їм 
усім уже за 90, але вони тримаються. Наприклад, Ніна Васи-
лівна Глухова була під час Другої світової медсестрою, має 
нагороди. Ветерани, ці сивочолі люди, яким дісталися важкі 
випробування, були схвильовані увагою, подарунками. Для 
них важливо, що є пам’ять і пошана від тих, хто живе нині. 
Від імені сільської громади спасибі Вам, шановні аграрії».

Сергій Кальченко, почаївський сільський голова 
(Гребінківський р-н, Полтавська обл.)

НЕЗЛАМНИМ 
I ГЕРОЇЧНИМ – 

НАША ВДЯЧНIСТЬ

Привітання від Кернел з 9 Травня отримують переможці, жителі сіл Харківщини та  ПолтавщиниПривітання від Кернел з 9 Травня отримують переможці, жителі сіл Харківщини та  Полтавщини

У кожній садибі на території присутності агропідприємств Кернел ветерани-фронтовики, їхні діти, учасники вій-
ни, учасники бойових дій отримали привітання та подарунки. На Київщині, Харківщині, Полтавщині, Черкащині 
та Кіровоградщині — це 500 щирих привітань.

«Всього у старостинському окрузі у нас 24 ветерани, яких ми знаємо, 

шануємо, вітаємо зі святами. Напередодні 9 Травня разом з представ-

никами підприємства «Придніпровський край» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» ми привітали всіх ветеранів. У селі Михнівці завітали до учасни-

ків війни Олександри Іванівни Значко та Катерини Степанівни Король, 

а також до члена родини загиблого Марії Петрівни Марченко; у селі 

П`ятигірці привітали учасника бойових дій Василя Павловича Таранен-

ка. Людям приємна така увага, вони щиро вдячні Компанії, яка у своїй 

діяльності не забуває про подібні моменти, дуже важливі для всіх по-

колінь».
Марія Король, староста Михнівського старостинського округу 

Засульської ОТГ (Лубенський р-н, Полтавська обл.)

«Підприємство «Говтва» (Кернел) завжди реагує на запити нашої громади. У нас 
склалися добрі традиції, які ми підтримуємо. Зокрема, такі як вшанування ветеранів 
війни, які ще живуть на цій землі. Ми ніколи не повинні забувати їхнього подвигу в 
боротьбі з нацизмом. А наші ветерани — це Микола Олександрович Олійник, Ва-
силь Іванович Визир, жертва нацистських переслідувань Ганна Андріївна Патенко. 
Представники Компанії завітали до них з квітами й подарунками. На очах цих загар-
тованих життєвими випробуваннями людей були сльози радості. А для всіх жителів 
села після мітингу біля пам’ятника загиблим воїнам, де наведено ідеальний поря-
док, зокрема й за підтримки Кернел, було частування солдатською кашею. Жителі 
громади вдячні за кожну добру справу Компанії».

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

«Завдяки фінансовій підтримці 
компанії Кернел ми гідно орга-
нізували свято 9 Травня, яке для 
наших людей залишається світ-
лим і дорогим. До всіх пам’ят-
ників воїнам, які є на території 
сільської ради, було покладено 
вінки. А потім з подарунками й 
привітаннями ми з представни-
ками Кернел побували вдома у 
Дмитра Матвійовича Устименка 
та Григорія Григоровича Демен-
ка, фронтовиків Другої світової. 
До слів подяки на адресу Кернел 
приєднуються мешканці громади, 
адже Компанія-орендар у всьому 
нам допомагає».

Володимир Скляренко, 
голова Вільховатської сільської ради 

(Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)

«Напередодні 9 Травня ми 

спільно з представниками 

підприємства «Кам’янка» 

(Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» привітали 38 жите-

лів сільської ради. Учасників 

бойових дій у нас уже немає, 

відійшли у засвіти. Але ми 

шануємо солдатських вдів, 

дітей війни, працівників тилу, 

які також наближали День Пе-

ремоги. Додам, цьогоріч нам 

вдалося відремонтувати два 

пам’ятники: обеліск Слави та 

Могилу невідомого солдата. 

Тепер ці місця впорядковані 

найкращим чином, радують 

порядком, демонструють 

повагу до пам’яті поколінь. 

Спасибі Кернел за надану до-

помогу».
Володимир Щукін, голова 

Микільської сільської 

ради (Світловодський р-н, 

Кіровоградська обл.)

«Ніколи не забуду 13 березня 1945 року, коли з німецької неволі нас звільнили рідні солдати. А вже 15 березня 

я склав присягу і брав участь у бойових діях. Зустрічався на службі з маршалом Рокоссовським, після Німеччини 

служив у Данії, а демобілізувався й повернувся в рідні краї аж у 1948 році. Нелегко велося в повоєнні роки в селі, 

але все витримав, де б не працював — цінували за працелюбність і відповідальність. Найбільше трудових років 

віддано спочатку будівництву, а потім роботі на зернозаготівельних складах. Як ми їх будували! Спочатку спо-

руди були дерев’яні, потім почали зводити потужні механізовані комплекси. Там довелося працювати на різних 

посадах, був і завідувачем. Завжди на 9 травня, у день, який я вважаю найважливішим у своєму житті, мене вітає 

компанія Кернел. Дуже приємно постійно відчувати таку увагу».

Іван Степанович Юрченко, учасник Другої світової війни, селище Краснопавлівка (Лозівський р-н, Харківська обл.) «День Перемоги в нашому селі Чернігівське 
ми відзначали урочисто й красиво. Передусім 
цьому сприяло те, що завдяки фінансовій під-
тримці Кернел ми відремонтували пам’ятник 
загиблим воїнам, який перебував у аварійно-
му стані. Це було звернення від усього села, 
депутатського корпусу сільради. Кернел, як 
завжди, відреагував миттєво. Мітинг продо-
вжився традиційною солдатською кашею, 
якою пригощали всіх бажаючих. Тим, хто не 
зміг прийти, ми відвезли гостинець додому. У 
Компанії для цього виділили транспорт, і ми 
встигли об’їхати всіх, привітати, побажати здо-
ров’я».

Тетяна Максюта, в. о. старости Чернігівського 

старостинського округу Лозівської міської ради

«Друга світова торкнулася своїм чорним крилом нашого краю. Із цих сіл було призвано 487 воїнів, з них не повернулися до своїх домівок 130. Відколи у районі вийшла «Книга пам’яті» з іменами загиблих воїнів, ми постійно дотримуємося традиції — на мітингах у селах Морози й Прощуради зачитуємо імена тих, хто воював і не повернувся. Односельці, рідні солдатів тієї війни приходять до пам’ятних місць, щоб почути дорогі для них імена. Зі сльозами на очах вслухаються люди у спи-сок. Торік помер останній учасник бойових дій тієї війни Григорій Никифорович Москаленко, який з першого до останнього дня був на фронті, потім усе життя працював у колективному господарстві. Поки живемо — ми повинні пам’ятати. У цьому нас підтримує Кернел. Так, Компанія надала кошти на вінки, які ми покладаємо до пам’ятних місць, разом з кернелівцями привітали усіх учасників бо-йових дій (а їх у нас п’ять), вручили їм квіти й подарунки. Тож щиро дякую Компанії, яка завжди підтримує добрі починання, допомагає сільській громаді».
Наталія Синяговська, голова Озерянської сільської ради (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)
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  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

«У сільському господарстві я працюю чверть століття. Захоплююся великогабарит-
ною технікою ще зі шкільних років. У старших класах ми відвідували навчальний ком-
бінат, хтось, наприклад, вчився на шофера, а я обрав спеціальність тракториста. І досі 

не пошкодував. Наразі працюю в екіпажі зі своїм братом Юрієм. З осені долучаємося до підготовки ґрунту, 
навесні — до посіву озимих та просапних культур, таких як кукурудза та соняшник. А ще — до заготівлі кормів для 
тваринництва. Відтоді як наше господарство стало частиною компанії Кернел, сталося чимало позитивних змін. 
Ми отримали техніку європейського виробництва. Наприклад, зараз працюємо на тракторі Case 340. Крім того, 
до сезону технічний парк поповнився сучасними та ефективними сівалками, такими як Horsh Maestro. Що стосу-
ється умов для співробітників, то тут усе, як то кажуть, за найвищим розрядом: спецодяг, харчування, забезпечен-
ня матеріальними ресурсами для виконання завдань, офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки, вчасна 
видача заробітної плати. Вважаю, що на сьогодні в регіоні кращого роботодавця, ніж Кернел, не знайти. І я радив 
би тим, хто хоче працювати в агровиробництві, саме цю Компанію. Чи вважаю я себе успішним? Успіх для кожного 
має своє значення. Для мене це улюблена робота, можливість забезпечити добробут родини, бути затребуваним 
і професійним фахівцем. Що ж до професійності, то це не рекорди й не гонка за відзнаками, а щоденна клопітка 
праця з дотриманням технологій, завдяки якій наші поля щедро родять».

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

Павло Петрович Дроб’язкоПавло Петрович Дроб’язко        
 Посада:Посада:  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на 

підприємстві «Мрія» (Кернел), Красноградський р-н, Харківська обл.підприємстві «Мрія» (Кернел), Красноградський р-н, Харківська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2010 року з 2010 року

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
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

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та 
глобальних рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшав-
ській фондовій 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 най-
більш прозорою Компанією галузі АПК відповідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку 
євробондів, розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. 
На частку Кернел припадає близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає у понад 60 країн світу, серед 
основних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Перероб-
ні потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік.
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію 
у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну продукцію на по-
над  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’єднали в 
програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтавській області Ком-
панія обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пирятинському, Гребінків-
ському, Глобинському, Кременчуцькому районах та представлена підприємства-
ми «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел). У Новосанжарському, 
Кобеляцькому, Кременчуцькому, Козельщинському районах Полтавщини пра-
цює регіональне управління «Аршиця» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У 
Решетилівському та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському — регіональне управління «Україна» (Кернел) (у структу-
рі «Говтва» (Кернел). У Драбівському та Золотоніському районах Черкащини, а 
також у Яготинському районі Київської області інтереси Кернел представляє під-
приємство «Придніпровський Край». У Чигиринському районі Черкащини та Світ-
ловодському районі Кіровоградщини працює підприємство «Кам’янка» (Кернел). 
Що ж до Харківської області, то тут компанію Кернел представляють: підприєм-
ство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозівському, Сахновщинському, Кегичівсько-
му, Нововодолазькому, Красноградському та Валківському районах, «Красно-
павлівський КХП» (Кернел), що орендує землі в Лозівському, Первомайському, 
Сахновщинському та Балаклійському районах, а також підприємство «Україна» 
(Кернел), що обробляє паї в Шевченківському районі області. На вказані підопічні 
території поширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

ДОВIДКА

«Мої найяскравіші спогади дитинства — це поїздки з дідусем, який працював у сільському 
господарстві, на поля й тракторні бригади. Саме тоді я полюбив землю та працю агроно-
ма. Потім був відповідний виш, після чого вже шість років працюю в аграрній галузі. З них 

у Кернел — останні два роки. Потрапив у Компанію просто — побачив відкриту вакансію, надіслав резюме, за три 
дні мені зателефонували та запросили на співбесіду, за підсумками якої я став провідним агрономом на масиві 
у 7 тис. га. Поля розташовані у Драбівському районі Черкащини та Пирятинському районі Полтавщини. Моя ком-
петенція — це контроль та організація всіх виробничих процесів, що проходять на вказаному масиві, від обробітку 
ґрунту до збору врожаю. Оскільки маю досвід роботи в інших агроформуваннях, хочу зазначити, що Кернел виріз-
няється сучасними підходами до виробництва, застосуванням новітніх технологій, точного землеробства, навіга-
ційних систем, сертифікованих засобів захисту росли, насіння тощо. Тож людині, яка дійсно прагне стати фахівцем 
та отримати колосальний багаж навичок і знань, — саме сюди. Як на мене, головне правило ефективного агро-
нома — робити все вчасно. Ми, наприклад ще у квітні завершили посівну на масиві. Сіяли кукурудзу, ще частину 
займає озима пшениця. Переконаний, що успішний той, хто віднайшов правильний баланс у житті. Це коли маєш 
роботу, від якої отримуєш задоволення, родину, де завжди розуміють, діток, які з нетерпінням чекають на тата, а 
ще друзів, з якими якісно проводиш дозвілля».

Олександр Анатолійович МельникОлександр Анатолійович Мельник        
 Посада:Посада:  провідний агроном на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), провідний агроном на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), 

Полтавська, Черкаська обл. Полтавська, Черкаська обл. 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

  ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНАПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА

ПРО ТИХ, КОГО ПОТРIБНО ШАНУВАТИ
Із плином часу відходять у засвіти люди, які були й залишаться в нашій пам’яті. У квітні громада Старих 

Санжарів (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.) провела в останню путь шановану людину, ветерана-

фронтовика, учителя, депутата місцевої ради кількох скликань, громадського активіста, очільника 

ветеранської організації села Миколу Панасовича Величка. До 9 Травня він не дожив лічені дні.

–Такі люди — гордість села, 
з них ми всі беремо при-
клад, як потрібно жити і 

працювати, любити рідну землю, — 
наголошує Валентина Вісич, менед-
жер підприємства «Говтва» (Кернел) 
у Старих Санжарах. — Микола Пана-
сович завжди цікавився життям на-
селеного пункту, вникав у ситуації, 
аналізував, що відбувається, і да-
вав ґрунтовні, наповнені життєвою 
мудрістю поради. За це ми всі його 
цінували, пам’ятатимемо як учителя 
й просто хорошу людину.

Його знало не одне покоління, 
з ним завжди віталися і старий і ма-
лий, товаришували, запрошували на 
свята, слухали спогади про минулі 
часи. Адже Миколі Панасовичу було 
про що розповісти, чим поділитися.

Він народився 24 червня 1924 ро-
ку на хуторі Велички Великокобеляч-
ківської сільської ради Новосанжар-
ського району Полтавської області, у 
родині колгоспників. Дитинство про-
ходило у важкі, скрутні голодні 1930-ті.
Хлопчикові було тільки дев’ять, коли 

помер його батько. Відтоді учень тре-
тього класу, не залишаючи навчання, 
став для сім’ї, для матері опорою та 
годувальником, адже старші вже на-
вчалися далеко від дому. 

А потім була війна. Після ви-
зволення Полтавщини від німець-
ких окупантів, у 1943 році, юнака 
призвали до лав армії. На фронтах 
Другої світової виявив сміливість 
і незламність, нагороджений чис-
ленними бойовими відзнаками, 
медалями за бойові заслуги під час 
визволення міст і сіл. День Пере-
моги Микола Панасович зустрів у 
Німеччині зі сльозами на очах та ра-
дістю. Та тільки в березні 1947 року 
повернувся на Полтавщину, у село 
Великі Солонці, де й розпочав педа-
гогічну діяльність вчителем фізичної 
культури. Тут зустрів свою долю — 
дружину Ганну Дмитрівну, у грудні 
1956 року їх перевели до Решетни-
ківської середньої школи, де й пра-
цювали до виходу на пенсію. За роки 
своєї роботи Микола Панасович ви-
ховав не одне покоління молоді. За-

раз це дорослі люди, які обіймають 
різні посади. Вони згадують Миколу 
Панасовича як найкращого вчителя, 
якого любили та поважали. 

— Ветеран не дожив буквально 
два тижні до Дня Перемоги. Він —
останній із тієї героїчної когорти жи-
телів нашої громади, хто захищав 
людство від нацизму, — розповідає 
Валентина Вісич. — Компанія Кернел 
завжди вітала фронтовика з 9 Трав-
ня. Таких людей потрібно шанувати й 
пам’ятати».

Вічна пам’ять шановній людині, 

Миколі Панасовичу Величку!
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від 

вдячних жителів підопічних сіл агропідприємств Кернел — керівників 

соціальних установ, очільників сільських рад, пайовиків. І щоразу, 

перечитуючи їх, розумієш, що Компанія дійсно реалізовує добрі 

справи на благо розвитку населених пунктів, 

є помічником у вирішенні багатьох проблем селян.

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ЗБЕРIГАЄМО 
СПОРТИВНI ТРАДИЦIЇ
«Сільський спорт сьогодні підтриму-

ють виключно ентузіасти і спон-
сори. Є ще в наших селах люди 

різного віку, готові до спортивних баталій. 
Але кожен розуміє: щоб узяти участь у зма-
ганнях, необхідне фінансування. Його команді 
з міні-футболу «Колос» надає підприємство  
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
До цих аграріїв ми звертаємося тоді, коли на-
шим футболістам потрібно взяти участь у зма-
ганнях різних рівнів.

Спасибі керівництву Кернел, яке розу-
міє, що спорт на селі потребує підтримки. 
Коли ми говоримо про хороші результати на-
ших футболістів, то завжди з вдячністю зга-
дуємо спонсорів, які виділяють кошти, щоб 
змагання відбулися. Нещодавно Компанія 
знову направила фінансування  для підтрим-
ки футболістів. 

До речі, у команді ФК «Колос», яку веде 
до перемог головний тренер Олег Петрович 
Бажан, грає Дмитро Вікторович Мандур, спів-
робітник  підприємства «Говтва» (Кернел). Він 
свого життя без футболу не уявляє. Тут-таки 
працює родина футболіста Анатолія Назарьо-
ва, і коли відбуваються ігри, всі стають фут-
больними вболівальниками. 

Мотивувати на заняття спортом, щоб 
до них долучалося якомога більше молоді, 
щоб підростаюче покоління обирало  здо-
ровий спосіб життя — це завдання зав-
жди актуальне. І саме таку підтримку нам 
надають аграрії. Кернел показує приклад 
далекоглядності, своєї небайдужості до 
завтрашнього дня, у якому обов’язково 
буде місце розвитку спорту, культури, ду-
ховності. Спасибі їм за це від імені всієї 
громади».

Віктор Варава, голова Кунівської сільської ради (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.)

ПIД 
ПАТРОНАТОМ 
КОМПАНIЇ-
ОРЕНДАРЯ

«Покровська сільська рада об’єднує 
шість населених пунктів, щоправ-
да, у двох населення вже немає. 

Щодня у громаді виникають питання, які са-
мотужки вирішити неможливо. Тоді й шукає-
мо допомоги. Як сільський голова скажу, що 
для нас дуже цінною є підтримка серйозного 
партнера, агроінвестора, який вкладає кош-
ти у розвиток сільських територій, — підпри-
ємства «Говтва» (Кернел). Ці господарники 
відповідально обробляють землі, дбають про 
орендодавців, оперативно реагують на пи-
тання, які стосуються всіх жителів громади. 
Наприклад, щодо підвезення дітей до школи у 
село Покровське, до якого сім кілометрів. Це 
не дрібниця — постійно, щодня, за будь-якої 
погоди ми впевнені, що наші школярі приїдуть 
у навчальний заклад. Таку впевненість нам за-
безпечує саме Кернел. Компанія також надає 
нам підтримку, коли проводимо День села.

А ще підприємство  «Говтва» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» допомогли з благо-
устроєм територій. Коли вдається щось під-
ремонтувати, оновити, всі жителі задоволені, 
адже такі приклади співпраці яскраво свідчать 
про небайдужість Компанії  до наших населе-
них пунктів.

Я часто згадую ситуацію, що виникла з 
містком, важливим об’єктом на території на-

шої сільської ради. Ось де виявилися найкра-
щі моменти співпраці: за кілька днів вдалося 
вплинути на ситуацію й уникнути серйозних 
проблем.

Великі дощі підмили підмурівку містка 
саме на території нашого села Покровського, 
і ми зрозуміли, що ситуація критична — якщо 
зараз не підремонтувати, може статися ката-
строфа. А цим містком користуються мешкан-
ці ще трьох сільських рад: Кирило-Ганнівської, 
Ставківської та Артелярщинської. 

Спасибі Кернел за розуміння того, що 
найкраща підтримка — своєчасна. За два 
дні Компанія допомогла вирішити пробле-
му з ремонтом містка. Тоді ми завезли з 
Полтави 20 кубометрів бетону, вдалося на-
дійно укріпити підмурівку. І цей об’єкт ви-
тримав усі погодні негаразди!

Загалом, співпраця з підприємством 
«Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у 
нас складається конструктивно, і це позитив-
но впливає на розвиток сільських територій. 
Тож за все зроблене — дякуємо, у нас ще ба-
гато спільних справ, адже в тому, що стосу-
ється бачення перспектив, ми однодумці».

Олександр Скрипник, 

покровський сільський голова 

(Зінківський р-н, Полтавська обл.)

АКТИВНI 
У ВСIХ ДОБРИХ 

СПРАВАХ
«У травневу, наповнену буйноцвіттям 

і теплом пору, у селі Маячка впер-
ше відбулося велике свято — День 

родини. Ми приурочили його до Дня матері, 
яке все ширше відзначається в Україні, та 
Міжнародному дню сім`ї. Об’єднавши те, що 
споконвіку для нас, українців, є основою-
основ, до ініціативи долучилися всі небай-
дужі, гарний настрій творили разом, усією 
громадою.

11 травня відкрили дитячий майдан-
чик, який, без сумніву, тепер став окрасою 
села. Це маленьке дитяче містечко, з кон-
струкціями для розваг (карусель, човники, 
гірка, гойдалки) та лавочками для мам, 
розташоване у затінку дерев, у затишному 
місці. Майданчик придбано за кошти сіль-
ської ради, та ми висловлюємо щиру подя-
ку виконавчому директору СТОВ «Говтва» 
(Кернел) Костянтину Петровичу Назарько 
за допомогу. Він знайшов у селищі Кобе-
ляки виконавця робіт, контролював їхній 
хід та якість виготовлених конструкцій з 
дерева та металу. Велике спасибі за не-
байдужість, за інтерес до справ громади і, 

звичайно, за підтримку. Ми відчуваємо її як 
від усієї Компанії, так і від фахівців тут, на 
місці.

У всіх справах села Маячка дуже актив-
ною є Віра Заїка, співробітник земельного 
відділу підприємства «Говтва» (Кернел). На 
суботнику, який ми проводили напередодні 
Дня довкілля, вона з працівниками офісу Ма-
риною Кресан, Вікторією Чорнобай, Богда-
ною Воронько та Оленою Заїкою працювали 
на березі річки Оріль, прибирали територію. 
До речі, техніку на той сільський суботник 
також виділила Компанія. Гарно вдалось по-
працювати, результат колективної роботи 
видно неозброєним оком. А у День виши-
ванки працівники офісу «Говтва» (Кернел) 
прийшли на роботу у вишитих сорочках, по-
даючи приклад всім.

Ось такі у нас кернелівці — активні, при-
четні до всіх справ громади, ініціативні, на-
дійні. Дай Бог усім благополуччя, щастя та 
радості».

Таїса П’явка, староста 

села Маячка Нехворощанської ОТГ, 

Новосанжарський район, Полтавська область

ШКОЛА ПОВСЯКЧАС 
ВIДЧУВАЄ 

ПIДТРИМКУ 
ВIД АГРАРIЇВ

«І будні, і свята нашого навчального за-
кладу ми не уявляємо без підтримки 
компанії Кернел. Ці аграрії роблять 

велику благородну справу, підтримуючи 
навчальні заклади. Діти, де б вони не жили, 
повинні отримувати якісні освітні послуги. У 
наших вчителях, рівневі їхнього професіо-
налізму я, безперечно, впевнена, а ось фі-
нансових ресурсів на матеріально-технічне 
забезпечення не вистачає. Дуже важливо, 
щоб і навчальні класи були оснащені, і саме 
приміщення було впорядкованим.  Підпри-
ємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» надали нам благодійну допомогу 
в розмірі 20 тис. грн на ремонт кабінетів. 
Це суттєво вплинуло на зовнішній вигляд 
школи.

А скільки радості дарують представни-
ки Кернел, коли приїздять на свята: Перше 
вересня, Новий рік, Останній дзвоник — всі 
діти, а їх у нас півтори сотні, щасливі, фото-
графуються з подарунками! Такі моменти 
дуже важливі, вони дарують позитивний на-

стрій, який ми намагаємося підтримувати у 
стінах навчального закладу. 

Усі діти люблять подорожувати, але, на 
жаль, не всі мають таку можливість. А завдя-
ки Кернел наші школярі молодших класів, 
діти із малозабезпечених родин уже побу-
вали у Полтаві та Нових Санжарах. Маючи 
такого надійного партнера, яким став для 
нас Кернел, мені як директору вдається ви-
рішувати дуже важливі питання життєзабез-
печення закладу. Наприклад, минулої зими 
підприємство підсобило з пальним для ав-
тономної підстанції. І коли негода залишила 
територію без світла, ми працювали в по-
вноцінному режимі.

За все, що вдалося зробити для нашого 
закладу освіти, дякуємо Компанії. Щедрих 
вам врожаїв, взаєморозуміння з орендато-
рами, невтомності у добрих справах».

Тетяна Дем’яненко, 

директор Малоперещепинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені М. А. Клименка
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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
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  СКАНВОРД

Чуба^
тий
плід

Підстав^
ка під
чавун

Правив
після Ас^
кольда,

Діра

Злак для
чорного

хліба

Чутлива
жилка 
в орга^

нізмі

Човен
впору

для
вікінга

Найбіль^
ше місто

Швей^
царії

Відходи
насіння
на корм
худобі

Чай із
кале^
баса

Вето 
або

забо^
рона

Як звуть
грець^

кого
Амура?

Казахсь^
кий аед
(муз.,
іст.)

Віз чу^
мака

Барв^
ник
для 
стін

Консер^
вант із
про^

центами

Співак
...

Бернес

Чорно^
гор^

ський
курорт

Столиця
Карла
Вели^
кого

І пес
(діал.),

і кіт
(збільш.)

Витяг із
тексту

Вичиняв
шкіру^

сирицю
(арх.)

Сполуч^
но^тка^
нинна

оболонка

Пола 
з амер.
естради
1980^х

М'яко –
про

кохану
жінку

Слов'я^
нин

із Бел^
града

Бла^
генька
блузка

Ім'я
Гіб^
сона

Ван^
таж^
ний

канат

Дуже
терп^
лячий
монах

Груба
ряд^
нина

(зменш.)

Зелений
кіно^

монстр

Супер^
довга
спід^
ниця

Ручний
дорож^

ній
багаж

Запах –
аж дух

забиває
Гостре
вістря

«Визнач^
ник» об'^

єкта у
просторі

«Виживуть
лише

коханці»,
Джим ...

Бен із
голлі^

вудсько^
го кіно

Качан
куку^
рудзи

Півден^
ний
сорт

яблук

Взірець,
який

наслі^
дують

Особи, ре^
чі власна

назва 
(поет.)

Естрад^
ний мікс,
 а також

огляд

Медич^
не ім'я
століт^

ника

Слу^
живий

на судні

Ріка в
Аїді

(міф.)

ВIТАЄМО!
Підприємство 

«Придніпровський край» (Кернел) 

вітає іменинників місяця —

жителів сіл Оржицького району 

Полтавщини:

•20 травня — Надію Петрівну 

Шкляр із с. Вишневе;

•20 травня — Миколу Івановича 

Сухенка з с. Вишневе;

•25 травня — Аллу Петрівну 

Худенко з с. Вишневе.

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.

Підприємство 

«Придніпровський край» (Кернел) 

вітає іменинників місяця —

жителів сіл Лубенського 

району Полтавщини:

•7 червня — Бориса Романовича 

Радченка з с. Михнівці;

•26 червня — Оксану Яківну 

Соломаху з с. Олександрівка;

•26 червня — Олексія 

Григоровича Харченка 

з с. Михнівці.

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.


