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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.

ВIДЗНАКИВIДЗНАКИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РАЗОМ З 

КЕРНЕЛ», заснований компанією 
Кернел у 2013 році, став перемож-

цем Національного конкурсу 
«Благодійна Україна — 2018» 

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

підприємства Кернел та Фонд 
направили 43 млн грн на розвиток 

сільських територій.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
У квітні агропідприємства компанії 

Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 
продовжили підтримувати соціальні іні-
ціативи сільських громад, спрямовані на 
підтримку освіти, культури, благоустрою. 
І, попри те що у аграріїв Компанії наразі 
вистачає 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. 
Віднині в кожному випуску ми публікувати-
мемо цікаву інформацію про інновації, які 
запроваджують аграрії Кернел. Адже для 
когось поняття супутникового моніторин-
гу, автоматизації, GPS-датчиків, здають-
ся фантастикою, а на полях, які компанія 
орендує у Ваших селах, вони давно пере-
йшли в розряд буденності. Тож читайте 
про Агробізнес Кернел, який змінює краї-
ну та зміцнює її аграрний потенціал.

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

Саме про ці добрі справи поговоримо 
далі. Традиційно 9 травня аграрії Кернел 
вітали ветеранів та учасників бойових дій. 
Подарункові набори отримали 225 пере-
можців із сіл Чернігівщини, Сумщини, Пол-
тавщини. Детальніше про привітальний 
проект Компанії — на сторінках видання.

Крім того, значиму підтримку від під-
приємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» отримали освітні 
осередки. Йдеться про проекти зі вста-
новлення вікон і парканів, придбання 
комп’ютерного обладнання та спортив-
ного інвентарю на сотні тисяч гривень. Не 
залишилися поза увагою й інші потреби 
сільських громад — благоустрій терито-
рій, підтримка закладів культури й центрів 
дозвілля, виконкомів сільрад та осеред-
ків духовності. Усе це — перелік весняних 
справ Кернел на теренах Чернігівщини, 
Сумщини та Полтавщини. За бюджетом у 
понад мільйон гривень — а саме стільки 
Компанія витратила на проекти, згадані у 
випуску, — стоїть реальна дієва допомога, 
покликана зробити умови проживання в 
селах комфортнішими.

Але це — лише початок, попереду нові 
спільні проекти та здобутки. Тож запро-
шуємо перегорнути сторінки улюбленої 
газети.

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

І нехай весна стане часом 
нових перемог та досягнень! 
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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

ОСВIТНIЙ ПРОСТIРОСВIТНIЙ ПРОСТIР
Освіта у сільських навчальних 
закладах потребує підтримки. 

З розумінням до цієї справи підходять 
у компанії Кернел, надаючи суттєві 
фінансові ресурси для того, ЩОБ 

ДІТИ У ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ 

І ШКОЛАХ ПОЧУВАЛИСЬ 

КОМФОРТНО. Нині розмова про 
осередки освіти на Чернігівщині, 

Полтавщині, Сумщині.

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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ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ: 
як Кернел вiтав ветеранiв

9 Травня 1945 року — частина 
історії людства. 

Ще живі серед нас ветерани, 
які воювали на фронтах, 

несли службу в армії, хтось 
став з примусу окупантів 

остарбайтером, є діти, чиїх 
батьків забрало лихоліття. Усі 
вони, кого торкнулася чорним 

крилом війна, гідні нашої 
пам’яті. Тож щороку у травневі 

дні підприємство «Дружба-
Нова» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» вітають учасників 

бойових дій, ветеранів війни, 
солдатських вдів 

з Днем Перемоги.
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Освіта, особливо у сільських навчальних закладах, потребує підтримки. З розумінням до цієї справи підходять у компанії 

Кернел, надаючи суттєві фінансові ресурси для того, щоб діти у дитячих садочках і школах почувались комфортно.

Весна для осередків освіти сіл Чернігівщини, Сумщини та Полтавщини стала плідною на 
проекти, реалізовані спільно з підприємством «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Зокрема, школі с. Луциківка (Білопільський р-н, Сумська обл.) кернелівці допо-

могли у заміні вікон, а для школи с. Кальченки з тієї ж Білопільщини придбали модем. Водно-
час для навчальних закладів сіл Гаї та Басівка (Роменський р-н, Сумська обл.) закуплено тенісні 
столи, для дитячого садочка та школи с. Миколаївка (Роменський р-н, Сумська обл.) — сучасне 
комп’ютерне обладнання, для школи с. Луговики (Чорнухинський р-н, Полтавська обл.) відре-
монтували шкільний автобус, а навколо освітнього осередку с. Берестовець (Борзнянський р-н, 
Чернігівська обл.) завдяки фінансуванню Кернел з’явився паркан.

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

Віктор Цирулик, директор школи с. Кальченки

«Наш досвід співпраці з підприємством 
«Дружба-Нова» (Кернел) є доволі результа-
тивним. Ми попросили придбати модем для 
класу початкової освіти, де за програмою 
Нової української школи навчаються першо-
класники. І устаткування було придбано. Ми 
щиро вдячні кернелівцям за допомогу. Інколи 
співпраця вимірюється не кількістю виділених 
коштів, а добрим ставленням. Ми зрозуміли, 
що аграрії «Дружба-Нова» (Кернел) для осві-
тян — надійна підтримка».

Тетяна Матяш, директор школи с. Миколаївка

«Про чергову підтримку від Кернел для на-
вчального закладу, де навчається 105 дітей 
(зокрема, до школи підвозять учнів із п’яти 
сіл), приємно говорити. За сприяння Компа-
нії  ми зміцнюємо матеріально-технічну базу 
школи. Торік коштом Кернел придбано про-
ектор і ноутбук для кабінету фізики, хімії та 
інформатики. Цьогоріч знову придбано комп-
лект такої техніки на суму майже 22 тис. грн. 
Новинку ми встановили у кабінеті зарубіжної 
літератури. Сучасний урок літератури — це 
використання інтерактивних технологій, коли 
можна здійснювати екскурсії світом, пере-
глядати постановки тощо. Наша школа дуже 
гарна, а ще — успішна, завдяки результатам 
дітей. Є перемоги на районному, обласному 
й навіть всеукраїнському рівні. Наша участь у 
конкурсах, олімпіадах, змаганнях також відбу-
вається за підтримки Компанії, адже вона ви-
діляє пальне для поїздок. Ми щиро вдячні за 
допомогу, яка дає реальний результат».

Ніна Противень, завідувач ДНЗ «Дзвіночок» 
с. Миколаївка

«Наш дитячий садочок розташований у центрі 
села, всі називають його окрасою Миколаїв-
ки, нині його відвідують 22 вихованці. Ми щиро 
вдячні підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» за надання допомоги —
придбання сучасної техніки. Вихователі вико-
ристовують ноутбук для музичних занять, для 
пошуку інформації, а кольоровий принтер —
для роздрукування навчальних матеріалів. Ми 
сприймаємо кожен факт підтримки (а аграрії 
Кернел відгукуються на запити постійно) як вияв 
уваги до дошкілля, що формує наших малят».

Любов Гирич, директор школи с. Гаї

«Ми задоволені співпрацею, що склалася між 
навчальним закладом, підприємством «Друж-
ба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
За підтримки Компанії у школі було замінено 
вікна, нині тривають ремонтні роботи, щоб по-
ставити в ошатному куточку тенісний стіл, яко-

Олена Денисенко, директор школи с. Луциківка

«Наша школа збудована у 1975 році. Зви-
чайно, її зовнішній вигляд і відповідний стан 
приміщень підтримується. Але була нагальна 
потреба замінити вікна, бо старі розсипалися 
прямо на очах. У деяких класах біля вікон не 
можна було сидіти, настільки гостро відчував-
ся холодний подих вітру. Коли ми звернулися 
до підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», то, звичайно, розрахо-
вували на допомогу. Але, відверто кажучи, на-
віть не сподівалися, що на запит відгукнуться 
так оперативно. Наразі встановлено 14 вели-
ких вікон, тепер школа має зовсім інший зо-
внішній вигляд (торік за кошти громади були 
замінені вікна на першому поверсі. — Ред.). 
Крім того, ми виграли ще й у питанні збере-
ження тепла, а значить, дітям буде затишніше, 
не кажучи вже про те, що вдасться зекономити 
на опаленні. Це вже не перший випадок інвес-
тицій, у минулому році саме Кернел допоміг з 
ремонтом їдальні, у якій харчуються і школярі, 
і дошкільнята. Велике спасибі Компанії за ро-
зуміння, підтримку нашої невеликої школи. Те, 
що зроблено заради 46 школярів і 7 дошкіль-
нят, заслуговує найщиріших слів подяки».

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

направили кошти на заміну вікон у приміщенні школи с. Луциківка направили кошти на заміну вікон у приміщенні школи с. Луциківка 

(Білопільський р-н, Сумська обл.)(Білопільський р-н, Сумська обл.)

Завдяки фінансуванню від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) Завдяки фінансуванню від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» навколо школи с. Берестовець та БФ «Разом з Кернел» навколо школи с. Берестовець 

(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) встановлено нову огорожу(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) встановлено нову огорожу
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в 
Україні виробник та експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну 
на світові ринки. Компанія щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяль-
ності у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Кернел торгуються 
на Варшавській фондовій біржі. У 2011 році IPO 
Кернел було визнано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю історію цієї 
біржі. З року в рік Компанія лідирує в рейтингах 
найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел ви-
знано найбільш прозорою компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорості найбільших 
компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно 
дебютував на ринку євробондів, розмістивши на 
Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. 
На частку Кернел припадає близько 8% світово-
го виробництва соняшникової олії. Торговельнi 
марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чу-
мак Домашня», «Чумак Золота». Свою продукцію 
Кернел постачає в більш ніж 60 країн світу, серед 
основних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, 
Єгипет і Туреччина. Переробні потужності Кер-
нел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшни-
ка на рік. Iз 2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiльгоспвироб-
ництво. Щороку Кернел постачає на міжнародні 
ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппро-
дукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а та-
кож вирощуючи власну продукцію на 550 тис. га
землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих 
мiст на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiаль-
ної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення 
рiвня життя та добробуту населення. У 2013 роцi 
всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в про-
граму пiдтримки територiальних громад «Разом 
з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiд-
приємства Компанiї створили однойменний Все-
український Благодiйний фонд «Разом з Кернел». 
У Чернігівській області агропідприємства Кернел 
обробляють землі в Ніжинському, Прилуцькому, 
Борзнянському, Варвинському, Срібнянсько-
му, Сосницькому, Талалаївському, Ічнянському, 
Куликівському, Ріпкинському районах. У Сумсь-
кій — у Недригайлівському, Роменському, Бурин-
ському, Тростянецькому, Великописарівському, 
Краснопільському, Білопільському, Липоводо-
линському, Сумському, Лебединському районах. 
У Полтавській — у Чорнухинському, Гадяцькому, 
Лохвицькому та Пирятинському районах. На вка-
занi пiдопiчнi територiї поширюються й соцiальнi 
програми Благодiйного фонду. 

му дуже зраділи діти. Вони не дочекаються, 
коли можна буде грати у теніс.
Завдяки сприянню Кернел старшоклас-
ники можуть здійснювати екскурсійні по-
їздки, вони вже побували у Чернігові й Су-
мах, відвідали страусову ферму в Нижній 
Сироватці. За це — велике спасибі. Школі 
важливо розвиватися, а для цього потрібна 
підтримка. І, без перебільшення, ми щас-
ливі, що у нас є такий надійний партнер, як 
Кернел. Усі плани на літнє оздоровлення, 
добудову санітарних кімнат також пов’язані 
з підтримкою від цієї Компанії».

Володимир Башта, учитель фізкультури 
школи с. Басівка

 «У нашій школі теніс традиційно викликає 
зацікавлення у дітей, працює відповід-
на секція. Тому новий стіл, який придбали 
підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», нам дуже знадо-
биться. Адже учні, починаючи з 5-го класу, 
займаються, стають переможцями різних 
змагань. Новий тенісний стіл — інвентар 
високої якості. Діти не могли дочекатися, 
щоб швидше його встановити, все крути-
лися біля завгоспа, пропонуючи допомогу. 
Дуже дякуємо за такий подарунок Кернел, 
це сприятиме спортивним захопленням ді-
тей, що дуже важливо для формування фі-
зично розвиненої особистості».

Михайло Проценко, в. о. старости Бересто-
вецького старостинського округу

«У поточному році підприємство «Дружба-
Нова» (Кернел) та  БФ «Разом з Кернел» 
фінансово підтримували наші соціальні про-
екти. Зокрема, майже  37 тис. грн викорис-
тано на встановлення паркану біля школи. 
Ошатний, виготовлений із дерева і встанов-
лений на бетонній основі, він прикрасив не 
тільки територію закладу, а й частину села, 
що важливо для благоустрою населеного 
пункту. Розповім, як це було. Коли дирек-
тор Наталя Нерослик звернулася до мене 
з проханням стосовно заміни паркану, щоб 
територія навчального закладу, який поєд-
нав дитячий садок (там перебуває 15 діток) 
і школу, де навчається 58 дітей, я погодив-
ся. Ми знайшли підтримку і у підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел) — аграрії вчасно 
перерахували кошти, і ми вирішили питання 
встановлення паркану. Приємно працюва-
ти з такими інвесторами, адже вкладення 
в освіту інакше як інвестиціями не назвеш. 
Велике спасибі за розуміння».

Алла Мисюра, директор школи с. Луговики 

«Тривав навчальний рік, аж раптом вий-
шов із ладу шкільний автобус, застукав 
мотор. Для нас це велика проблема, адже 
до школи та дитячого садочка підвозять 

вихованців із п’яти сіл, всього 33 дитини. 
Та й відстані між селами немалі — 4 км та 
5,5 км. Представники підприємства «Друж-
ба-Нова» (Кернел) відреагували на наше 
прохання, виділивши кошти на ремонт ав-
тобуса. Батьки, школярі та педагогічний 
колектив щиро вдячні за підтримку, яка 
дозволила вирішити проблему. Компанія 
часто допомагає нам, підтримує коштами 
на ремонти, на оздоровлення, продуктами 
для харчування дітей. Також звертаємось 
по допомогу, коли необхідно викосити 
футбольне поле трактором-косаркою. 
Коли орендарі йдуть назустріч у поточних 
справах, які самотужки нам не вирішити, це 
дуже важливо. Спасибі Вам, шановні агра-
рії, за Ваші добрі справи». 

Олег Антоненко, директор школи с. Озеряни

«Наша школа, у якій навчається 153 дитини, 
має свою їдальню. Тут обідають майже всі 
діти. Коли виникла потреба придбати но-
вий посуд, ми звернулися до підприємства 
«Дружба-Нова» (Кернел). І Компанія виді-
лила фінансування для придбання всього 
необхідного — глибоких тарілок, блюдець, 
чашок. Приємно, коли щось оновлюється, 
діти помічають і новий посуд також. Таким 
чином ми продовжили співпрацю з Кернел, 
яка завжди допомагає вирішувати пробле-
ми школи та громади загалом».

Для ДНЗ «Дзвіночок» та школи с. Миколаївка Для ДНЗ «Дзвіночок» та школи с. Миколаївка 

(Роменський р-н, Сумська обл.) Кернел придбав (Роменський р-н, Сумська обл.) Кернел придбав 

комп’ютерну технікукомп’ютерну техніку

Вихованці шкіл с. Басівка та Гаї (Роменський р-н, Вихованці шкіл с. Басівка та Гаї (Роменський р-н, 

Сумська обл.) дякують Кернел за тенісні столиСумська обл.) дякують Кернел за тенісні столи
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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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  ВІДЛУННЯ ПОДІЇ

9 Травня 1945 року — частина історії людства. Ще живі серед нас ветерани, які воювали на 

фронтах, несли службу в армії, хтось став з примусу окупантів остарбайтером, є діти, чиїх 

батьків забрало лихоліття. Усі вони, кого торкнулася чорним крилом війна, гідні нашої пам’яті.

ЩИРІ ПОЧУТТЯ, РАДІСТЬ ВІД ТОГО, ЩО ПРО НИХ 
ПАМ’ЯТАЮТЬ, — У КОМЕНТАРЯХ ЛЮДЕЙ

«Після закінчення школи сержантів моя служба проходи-
ла у Заполяр’ї. Там теж потрібно було захищати рубежі. У 
мирний час працював у колективному господарстві: бри-
гадиром, комірником, завідувачем ферми. І коли пішов на 
пенсію, працював на пилорамі — не міг без роботи. Пере-
конаний, що для людей воєнного покоління важливо, щоб 
збереглася пам’ять про подвиг фронтовиків, тож велике 
спасибі Кернел за привітання, щирі гостини. Живіть у мирі 
та спокої, доглядайте землю, шануйте одне одного».

Іван Кондратій, учасник бойових дій, с. Берестовець 
(Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

«Тато все пам’ятає про ті роки. Пам’ятає окупацію, коли рідне 

село страждало під німцями. Коли ж його звільнили, разом з 

такими ж 18-річними юнаками пішли далі фронтовими дорога-

ми — громити ворога. Західна Україна, Європа, а далі бойові 

шляхи довели хлопця з України аж до Маньчжурії. Там, у При-

морському краї, служив ще й після війни. Потім працював у сис-

темі кінофікації, тоді столяром у міжколгоспбуді. З мамою Лідою 

прожили щасливо шість десятиліть. І сьогодні тато багато читає, 

цікавиться усіма новинами в Україні і світі. Він щиро вдячний під-

приємству  «Дружба-Нова»  (Кернел) за привітання, адже пе-

реконаний: пам’ять поколінь потрібно берегти й підтримувати. 

Добре, що, незважаючи на безліч господарських справ, керів-

ництво Компанії не забуває про такі дати, як 9 Травня».

Тетяна Пелехай, дочка фронтовика Григорія Хоменка, 

смт Варва (Чернігівська обл.)

Тож щороку у травневі дні підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» вітають учасників бой-
ових дій, ветеранів війни, солдатських вдів з Днем Пере-

моги. Цей рік не став винятком — 225 ветеранів із Чернігівської, 
Сумської, Полтавської областей отримали від Компанії вітання. У 
їхні домівки завітали представники Кернел з теплими словами та 
гостинцями — продуктовими наборами.

Ветерани та учасники бойових дій, жителі сіл Ветерани та учасники бойових дій, жителі сіл 

Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини приймають Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини приймають 

вітання від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та вітання від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» з Днем ПеремогиБФ «Разом з Кернел» з Днем Перемоги

«Уже стало традицією, що 9 Травня наш сусід Іван Колес-

ник, фронтовик, котрому 95 років, отримує вітання від 

підприємства «Дружба-Нова» (Кернел). Свого часу його 

портрет прикрашав першу сторінку газети «У кожен двір». 

Усі, хто знає Івана Івановича, щиро вдячні Кернел, що не 

забувають справжніх героїв, захисників рідної землі. У 

мирний час Іван Іванович працював трактористом, май-

стром-наладчиком, це хороша працьовита людина. Щиро 

бажаємо фронтовику здоров’я, хай ще багато років до 

нього приходять мирні травні».
Єфросинія Ярмак, пайовик, м. Ніжин (Чернігівська обл.)

«У селі Вертіївка залишився один учасник 
війни, Іван Прокопович Герасименко. Йому 
вже 95 років. Він був мобілізований у вересні 
1943-го, коли село звільнили від німецьких оку-
пантів, тоді до лав армії було призвано понад 
1 тис. чоловіків. Як свідчать історичні дані, більше 
половини з них не повернулися, загинули в гор-
нилі війни. Але пам’ять про всіх героїв того часу — 
жива. Вона — у квітах біля Меморіалу слави, в ось 
таких зустрічах з ветераном, коли щиро говориш: «Спасибі 
за Перемогу!». Як очільник громади висловлюю подяку під-
приємству «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
за те, що вони також шанують людей старшого покоління, яке 
пережило воєнне лихоліття і працювало заради майбутнього 
дітей і внуків».

Ігор Мороз, голова об’єднаної територіальної громади с. Вертіївка 
(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

«Моїй свекрусі Уляні Іванівні Голді — 94 роки, під час війни її разом з 
ровесниками вивезли до Німеччини на примусові роботи. Коли повер-
нулася додому, працювала в колективному господарстві, телятницею й 
на ланці. Надзвичайна трудівниця, Уляна Іванівна народила й виховала 
шестеро дітей, вона багатодітна мати, має звання «Мати-героїня». Наш 
рід продовжують 10 внуків і дев’ять правнуків.
Уляна Іванівна приймала вітання від Кернел зі сльозами на очах, щиро 
дякувала за те, що пам’ятають, шанують День Перемоги. Від усієї роди-
ни — спасибі Компанії за увагу до нашої мами, бабусі і прабабусі».

Ольга Голда, невістка Уляни Голди, с. Богодарівка 

(Варвинський р-н, Чернігівська обл.)

«Фронтовик, учасник бойових дій Іван Іванович Касян, 1925 року 

народження, залишився єдиним у селі, хто представляє те ге-

роїчне покоління. На війну він пішов у 1943-му, воював у складі 

1-го Білоруського фронту. Білорусія, Польща, Німеччина — до-

роги війни довели українського юнака до Берліна, де він також 

брав участь у штурмі рейхстагу. Має бойові нагороди. Війна для 

нього закінчилася аж у 1949 році. Потім Іван Іванович працював 

у колективному господарстві ветеринаром. Односельці знають 

його як активного учасника художньої самодіяльності, він гарно 

співає. І на 9 Травня також завжди брав мікрофон до рук. Що-

року ми даємо Івану Івановичу наказ — дожити до наступного 

9 Травня. І він його виконує! Привітання від підприємства  «Друж-

ба-Нова» (Кернел), з подарунком та квітами, наш шановний 

ветеран прийняв зі щирою вдячністю. Він радів гостям, охоче з 

ними спілкувався. У свою чергу як представник громади додам, 

що серед усіх справ, які реалізовує Кернел на території сільради, 

вияв уваги до конкретних людей має дуже важливе значення».

Тетяна Бабич, секретар Черняхівської сільської ради 

(Ніжинський р-н, Чернігівська обл.)

«В об’єднаній громаді у нас два фронтовики: Іван Тро-

химович Глузд, 1925 року народження, і Федір Іванович 

Хоменко, 1926 року народження. Юнаками вони зазнали 

випробувань, мужньо витримали те грозове воєнне лихо-

ліття, потім працювали, виростили дітей. Час, як кажуть, 

бере своє. Уже в цьому році наші шановні ветерани не 

виходили на мітинг. Але на День Перемоги до них приїздять 

діти, вітають свої батьків-фронтовиків. Отримали вони при-

вітання й від Кернел, за що велике спасибі цій Компанії».

Марія Андряник, діловод Горбівської сільської ради 

(Куликівський р-н, Чернігівська обл.)

«Нашому ветерану війни Івану Кононовичу Бригиді — 
99 років. Його військова служба проходила на Далекому 
Сході, він має низку нагород. 9 Травня представники під-
приємства  «Дружба-Нова» (Кернел) завітали до фронто-
вика, до привітань приєднався й виконком сільської ради. 
Івана Кононовича у нашій громаді шанують, поважають за 
працелюбність і незвичайну життєлюбність. Він усе життя 
працював у колективному господарстві, разом з дружиною 
виростили доньку й сина, які тепер піклуються про батька. 
Іван Кононович рано став удівцем, але тримав різноманіт-
ну живність, навіть корова була в господарстві. Не забути, 
як дякував нам ветеран за привітання, за увагу й турботу, 
запитував про справи Компанії та громади. Справді силь-
не покоління, з якого потрібно брати приклад!»

Олена Левченко, в. о. старости, с. Скицьки 
(Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.)

«Я — дочка учасника бойових дій, мій батько загинув на фронті, 
тож усього зазнала в дитинстві, і мамі без годувальника важко 
прийшлося. Коли виросла, працювала на ланці. Спасибі під-
приємству «Дружба-Нова» (Кернел), що в ці світлі травневі дні 
згадують фронтовиків, людей, які віддали свої життя за мирне 
життя поколінь, зокрема й про мого батька».

Поліна Тимченко, пайовик, с. Саєве (Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

«Приємно отримувати вітання з нагоди Дня Перемоги, це 

означає, що сьогодні люди не забули про тих, хто воював, за-

хищаючи рідну землю від окупантів. Для мого покоління це 

найважливіше свято, адже ми юними бачили війну на власні 

очі, пережили окупацію, я пам’ятаю сльози й горе. А потім був 

переможний травень і радість мирного життя. Мій тато по-

вернувся з війни, мав поранення, фронтові рани допікали все 

життя. Уся наша родина — пайовики підприємства «Дружба-

Нова» (Кернел), і ми щиро вдячні, що про нас не забувають».

Катерина Гринь, пайовик, смт Терни (Недригайлівський р-н, Сумська обл.)

«Про війну я знаю не з чиїхось слів, підлітками ми пере-
жили страшні роки окупації, бачили, скільки було горя і 
страждань. Таке не можна забути, щоразу, коли згадую, 
як мама плакала, коли на війні загинув батько, сама пла-
чу. І скільки нас таких, хто залишився без батьків, наші 
мужні мами, солдатські вдови, зуміли нас виростити, де в 
них і сили бралися працювати за двох. Цього року я при-
ймала привітання зі світлим Днем Перемоги, подарунок 
від Кернел. Щиро вдячна за пам’ять, за увагу, за добро».

Варвара Вакулішина, пайовик, смт Хотінь (Сумський р-н)

ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ: 
як Кернел вiтав ветеранiв
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  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

«Після отримання вищої юридичної освіти я понад 13 років працював у правоохоронних 
органах, стоячи на варті порядку та справделивості. Всі пам’ятають події 2013-2014 ро-

ків, коли президентський режим боровся проти народу. Змиритися з цим я не зміг, тоді вирішив написати рапорт. 
Проте без роботи надовго я не залишився. Знайомі підказали, що на підприємстві «Дружба-Нова» (Кернел) від-
криті вакансії. Я звернувся сюди, пройшов співбесіду та почав працювати на посаді фахівця з безпеки. Спочатку 
був закріплений за Прилуцьким районом Чернігівщини. У 2018 році отримав підвищення — позицію заступника 
керівника відділу безпеки у Східному регіональному управлінні підприємства (йдеться про Роменський, Буринсь-
кий, Недригайлівський райони Сумщини). Наразі моя зона відповідальності — це забезпечення виконання проце-
дур, збереження товарно-матеріальних цінностей, одним словом, ми слідкуємо за тим, щоб усе, що відбувається 
в межах Компанії, було зроблено по справедливості, в межах діючих законодавчих норм. Правду кажучи, працю-
вати в Кернел мені подобається, бо тут відчувається команда. Бо один в полі не воїн, у полі сила — це колектив 
професіоналів та однодумців. Крім того, ми отримуємо гідну мотивацію, маємо повне матеріальне забезпечення 
для виконання завдань — службовий автомобіль, паливно-мастильні матеріали,  мобільний зв’язок. А головне, ти 
знаєш, що працюєш у прозорій та відкритій Компанії, де цінується людина, закон та порядок. Чи вважаю я себе 
успішним? Так! Оскільки займаюся справою, яка приносить задоволення, маю родину та можливість забезпечити 
її добробут, друзів, а ще я знайшов правильний баланс між усіма сферами життя».

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

Володимир Васильович ТимошенкоВолодимир Васильович Тимошенко        
 Посада:Посада:  Заступник керівника відділу безпеки на підприємстві Заступник керівника відділу безпеки на підприємстві 

«Дружба-Нова» (Кернел) «Дружба-Нова» (Кернел) 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2014 року з 2014 року

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА» (КЕРНЕЛ)

Тракторист-машиніст с/г виробництва та грейдера

Посвідчення тракториста-машиніста на імпортну техніку, 
категорії А, В, F.

Чернігівська та Сумська обл.

Контактна особа:

Ірина Зуган

Детальна інформація за номером:

(067) 462-45-54

Водій автотранспортних засобів та паливозаправника

Посвідчення водія категорій С, Е. Досвід безаварійного 
водіння.

Чернігівська та Сумська обл.

Енергетик

Досвід роботи на аналогічній посаді не менше 3 років.

Сумська обл.

Охоронник групи швидкого реагування

Добра фізична підготовка. Мобільність.

Сумська обл.
Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, 

якi стоять на вартi перемог, досягнень і, відповідно, прибутковості Компанiї. 

Керiвництво Кернел переконане, що кожен співробітник має необхiднi здiбностi 

для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — 

прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi. 

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

У БЛАГОУСТРОЄНОМУ 
СЕЛI Й ЖИТИ 
РАДIСНIШЕ

«Нашому селу Басівка, центру сільської ради, ви-
повнюється 390 років з часу першої згадки в іс-
торичних літописах. Красиве українське село, де 

переплелися у віках цікава минувшина й сучасність.
Заради наших жителів ми щодня дбаємо про те, щоб 

село було впорядкованим. Добре, що є у нас підтримка й 
розуміння від найголовнішого орендаря землі сільради —
підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Приємно говорити про те, що сільська рада зна-
ходить спільну мову з керівництвом Компанії у всіх важли-
вих справах. Наприклад, нещодавно товариство профі-
нансувало придбання мотокоси та бензопили, витративши 

більше 27 тис. грн. Ці інструменти необхідні для того, щоб 
підтримувати благоустрій у селах сільради, а їх у нас вісім. 
З мотокосою буде легше боротися з бур’янами, упорядко-
вувати вулиці, обкошувати узбіччя та прилеглі до 11 закла-
дів соціальної сфери території. Людина, яка працюватиме 
на цій ділянці роботи, у нас є. А тепер ще й озброєна таким 
знаряддям праці. 

Що ж до бензопили, то вона дасть можливість заготовля-
ти дрова з чагарників, розпилювати дерева, які ми вирубуємо 
чи обпилюємо, прибираючи територію. Кожен знає, скільки 
в селах такого добра, ось і використаємо його для тих-таки 
об’єктів соціальної сфери як дрова на опалювальний сезон.

Ми щиро вдячні підприємству «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за співпрацю. Дуже важливо, коли 
є така підтримка, адже все, що робиться, робиться для лю-
дей. Від імені громади щиро бажаю аграріям Кернел рясних 
урожаїв, фінансового благополуччя, енергії й наснаги на 
нові проекти заради добробуту сіл Роменщини».

Яків Биченко, басівський сільський голова 

(Роменський р-н, Сумська обл.)

ЗАВДЯКИ КЕРНЕЛ ПОКРАЩУЄМО УМОВИ 
У СIЛЬСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ

«Будинок культури у селі Тростянка було збудовано 
у 1969 році, тож наразі цей центр мистецького й 
творчого життя діє вже півстоліття. З плином часу 

приміщення закладу потребувало капітальних вкладень. Не 
завжди у сільської ради знаходилися кошти на підтримку 
установи. А вона селу, де проживає більше трьох сотень 
мешканців, потрібна, адже всі громадські заходи й дер-
жавні свята відзначаємо саме тут. Сюди приходить місцева 
молодь, щоб пограти в більярд. Та й виборча дільниця роз-
ташована саме в Будинку культури.

Тож коли виникла потреба провести ремонтні роботи, 
щоб у прямому сенсі підтримати культурний осередок, ми 
звернулися до підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Спасибі Компанії, що відгукнулася, 

виділивши на добру справу понад 58 тис. грн. За ці кошти 
ми передусім замінили шифер на даху, де ситуація була 
критичною, потім частково підбили стелю. Пошпаклювали й 
пофарбували стіни. Вдалося облаштувати підлогу, зробили 
все так як треба: замінили підмостки та плінтуси, пересте-
лили дошки.

Жителі села, які зібралися на урочистості з нагоди 8 Бе-
резня, були приємно вражені оновленням Будинку культури. 
Директор закладу Валентина Таран разом з активістами, 
сільськими аматорами сцени, підготували цікаву програму. 
Громада щиро вдячна Кернел за добру справу, за підтримку 
сільського осередку культури».

Олександр Таран, голова Тростянського старостинського округу Висо-

чанської сільської ради (Борзнянський р-н,Чернігівська обл.)

ЯСНIЄ СВIТЛО 
У НОВИХ ВIКНАХ 

КУЛЬТУРНОГО ОСЕРЕДКУ
«У Будинку культури села Товста Білопільського району 

Сумської області завжди людно. Тут проходять концер-
ти, збори, різноманітні урочистості. А ще в цьому закла-

ді збираються на репетиції актори самодіяльного театру. Спершу 
мало хто й вірить, що в такому селі діє драматичний колектив ама-
торів-любителів, який поставив не одну п’єсу, перемагає у бага-
тьох творчих конкурсах, а головне — викликає щире захоплення у 
глядачів-односельців.

Творче життя нашого села не стихає, тим більше зараз, коли 
до вирішення проблем сільського Будинку культури долучилися 
підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Завдяки їхньому фінансуванню (виділено майже 140 тис. грн) вда-
лося замінити двері ф встановити нові вікна у глядацькій залі. Це 
стало гарним наступним кроком у облаштуванні закладу відтоді, 
як торік за кошти сільської ради було встановлено твердопалив-
ний котел. Нові вікна та двері були дуже потрібні для покращення 
естетичного вигляду, а ще — для підвищення енергоефективності 
приміщень. Спасибі аграріям Кернел, що відгукнулися на цей за-
пит, вчасно й оперативно надали фінансову підтримку.

Тепер у Будинку культури затишно, а глядацька зала тішить 
око світлом, що щедро ллється у чудові нові вікна. Ми радо при-
ймаємо тут гостей, нещодавно саме у Товстянському БК відбу-
вався фестиваль театральних колективів Миколаївської об’єдна-
ної територіальної громади.

Додам ще кілька слів про театр, адже це, без перебільшення, 
любов усього села. Ми навіть шукаємо такі п’єси, де багато дійо-
вих осіб, тому що бажаючих грати на сцені більше, ніж персонажів 
у традиційних творах. І сценічні костюми, і декорації — все ство-
рюють місцеві аматори. Тож ще раз дякуємо Компанії! Нехай Вам 
легко працюється, щоб були вагомі результати, а партнерство з 
громадою втілювалося у нових добрих справах».

Світлана Омеляненко, в. о. Товстянського старости 

(Білопільський р-н, Сумська обл.)
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ПРО ТЕ, ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗАВДЯКИ 
ТАКІЙ СУТТЄВІЙ ПІДТРИМЦІ, 
РОЗПОВІДАЮТЬ ОЧІЛЬНИКИ 

СІЛЬСЬКИХ РАД

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИСОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ДОПОМОГА СIЛЬСЬКИМ РАДАМ –
ЩОБ ГОЛОВНI ОФIСИ ГРОМАД 

БУЛИ СУЧАСНИМИ
Сільська рада — місце, куди щодня приходять люди. Мешканці 

населених пунктів ідуть до голови громади й депутатів, до секретаря 
сільради по довідки. А ще є питання об’єктів соціальної сфери, 

громадських організацій, активістів — одним словом, життя пульсує. І 
дуже важливо, щоб сільська рада як офіс була комфортною, радувала 

громадян затишком і зручністю в наданні послуг.

Компанія Кернел на тери-
торіях своєї присутно-
сті постійно підтримує 

сільські громади. Це стосу-
ється, зокрема, допомоги у 
благоустрої приміщень самих 
сільських рад. Так, нещодав-
но на Чернігівщині виділялися 
кошти: на ремонт приміщен-
ня Омбиської сільської ради 
(Борзнянський р-н), на вста-
новлення вікон у будівлі Тов-
качівської сільради (Прилуць-
кий  р-н), а також на придбан-
ня комп’ютерної техніки для 
Черняхівської сільської ради 
(Ніжинський р-н). Бюджет 
витрат Кернел на ці справи 
сягнув майже 200 тис. грн.

Валентина Бобик, староста села Товкачівка

«Приміщення сільської ради (нині — старо-
стинського округу) збудоване у 80-х роках мину-
лого століття. За цей час дуже рідко коли у бю-
джеті знаходилися кошти, щоб підремонтувати 
споруду. Тож на будівлю, куди щодня приходять 
люди, вже було трохи боляче дивитися. Вікна ста-
рі, облуплені. Тому ми й звернулися до підприєм-
ства  «Дружба-Нова» за допомогою. Зазначу, що 
з цією Компанією у нас налагоджена співпраця. 
Це стосується, зокрема, питань благоустрою те-
риторії, допомоги соціальній сфері — практично 
все вирішується. Допомогли нам і цього разу, 
виділивши понад 40 тис. грн на встановлення ві-
кон. За ці кошти замінено вісім конструкцій. Тепер 
офіс старостинського округу має зовсім інший 
вигляд. Новенькі вікна зберігають тепло в опалю-
вальний сезон, ми вже це відчули. Приміщення 
опалюється природним газом, тож важливий ще й 
аспект економії. Люди працюють у будівлі по вісім 
і більше годин, тому необхідно, щоб їм було ком-
фортно. Ми щиро вдячні кернелівцям, що серед 
усіх актуальних завдань, які потрібно вирішувати, 
вони знайшли фінансові ресурси й для нас, пра-
цівників органів місцевого самоврядування. Зага-
лом за підтримки агроінвестора населений пункт 
почав набувати сучасного, ошатного вигляду. За 
кошти БФ «Разом з Кернел» у центрі села вста-
новлено огорожу — 120 метрів красивого паркану 
підкреслюють будівлю старостату, ФАП, церкву, 
дитячий майданчик. Приємно мати таких партне-
рів і робити з ними добрі справи».

Ігор Віслов, голова Омбиської сільської ради

«Постійна співпраця з підприємством «Друж-
ба-Нова» (Кернел), підтримка БФ «Разом з Кер-
нел» дають можливість зробити чимало корисних 
справ для нашого населеного пункту. Компанія 
дуже допомагає селу, причому ця допомога відчу-
вається цілий рік. Наприклад, недавно підремонту-
вали поріг ФАПу, пофарбували паркан. Послугами 
сільської медицини користується чимало людей, 
і тепер сюди приємніше заходити. Радує яскра-
вими свіжими барвами й дитячий майданчик. До 
9 Травня були впорядковані три пам’ятні стели, 
вони у нас розташовані у різних частинах села: 
одна — в самому центрі, другий пам’ятний знак —

біля магазину, третій — на кладовищі за селом. 
Підновлені об’єкти додають барв весняному селу 
Омбиш, тішать погляд, вселяють надію на розви-
ток. І кожен місцевий житель знає — це допомога 
від підприємства  «Дружба-Нова» (Кернел), нашо-
го господарника, який дбає про громаду».

Валентина Щербина, голова Черняхівської 
сільської ради 

«У наше село прийшов сучасний потужний Ін-
тернет, зрозуміло, що сільська рада не могла за-
лишитися осторонь процесів удосконалення. Але 
не всю техніку, яка у нас була, можна підключати 
до високошвидкісної мережі. Тож ми звернули-
ся по допомогу до підприємства «Дружба-Нова» 
(Кернел), працівники якого розуміють нас, до-
бре знають місцеві проблемні питання. За майже 
25 тис. грн, які були виділені Кернел, ми придбали 
сучасний комп’ютер, принтер, колонки, два бло-
ки безперебійного живлення, загалом, повністю 
комп’ютеризували робоче місце. Нині цим облад-
нанням користується секретар сільської ради, якій 
потрібно швидко працювати з документами, база-
ми даних, реєстрами. Така повага до працівників 
сільської ради викликає почуття глибокої вдячності 
до керівництва Компанії, яка нас підтримує. За-
вдяки добре налагодженій співпраці реалізуються 
різноманітні соціальні проекти, зокрема, Кернел 
постійно підтримує нашу школу, що особливо 
важливо для розвитку такого невеликого закладу 
освіти».

У приміщенні сільської ради с. Товкачівка У приміщенні сільської ради с. Товкачівка 

(Прилуцький р-н, Чернігівська обл.) за кошти (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.) за кошти 

від Кернел замінено частину віконвід Кернел замінено частину вікон

Черняхівська сільська рада (Ніжинський р-н, Черняхівська сільська рада (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) дякує підприємству Чернігівська обл.) дякує підприємству 

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

за придбання комп’ютерної технікиза придбання комп’ютерної техніки

ДОБРI СПРАВИ ЗАРАДИ ДУХОВНОСТI

Уже в 90-х роках минулого століття, 
коли на Україні почали відновлюва-
ти церкви, тут провели капітальний  

ремонт — у село повернулася Свято-
Вознесенська церква.

— Робота з відновлення храму ста-
ла важливою для громади, — розповідає 
Наталія Багмут, секретар сільської ра-
ди. — У відреставроване приміщення 
місцеві жителі приносили ікони, адже у 
церкві нічого не збереглося. Окрім фре-
сок на стінах, які вдалося відновити років 
п’ять тому, після чого вони заграли нови-
ми барвами, наповнили храмову будівлю 
особливою енергетикою.

Коли приміщення церкви було від-
новлено, виникла потреба облаштувати 
іконостас. Люди віруючі знають, що це 
дуже важливий елемент храму, який від-
окремлює вівтар від центральної частини 
церкви, а ще символізує межу між небом 
і землею.

— Громада вирішила звернутися до 
підприємства  «Дружба-Нова» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел», адже вони за-
вжди допомагають людям у вирішенні 
проблем, у благоустрої сіл, — продо-

вжує розповідь Наталія Михайлівна. —
І справді, Компанія не відмовила. На 
новий іконостас було виділено майже 
28 тис. грн.

За ці кошти замінили панель, двері 
(врата), підготували місце для розташу-
вання трьох рядів ікон.

— Тепер у нашій церкві така кра-
са, — долучається до розмови прихожан-
ка Валентина Вовк. — Люди, які прийшли 
до храму після встановлення іконостасу, 
дивувалися цій рукотворній красі. Все зро-
блено дуже гарно, іконостас має урочис-
тий, піднесений вигляд. Ми щиро вдячні 
Кернел за допомогу, надану громаді.

Храмове свято в селі відзначають 
у день Вознесіння Господнього, цього 
року воно припадає на 6 червня. Тож усі, 
хто прийде до храму, разом помоляться, 
попросять у Бога благословення на до-
брі справи, миру та благополуччя рідній 
землі. А ще, додають наші співрозмов-
ниці, подякують підприємству «Дружба-
Нова» (Кернел) за підтримку осередку 
духовності в селі, за всі добрі справи для 
громади. Адже добро не забувається і від 
щирої вдячності тільки примножується.

НОУТБУК ДЛЯ ЦЕНТРУ ДОЗВIЛЛЯ
Село Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області є 

центром сільської ради. У процесі децентралізації та утворення об’єднаних 

територіальних громад село стане центром ОТГ. Наразі підприємство 

«Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили для соціальних 

проектів значні кошти. Голова Березоворудської сільської ради Василь 

Позняк розповідає, що для комунального господарства підприємство 

передало трактор, у планах — наведення ладу на сільському кладовищі.

Нещодавно для Центру дозвілля 
було придбано ноутбук. Як його 
використовують, розповіла Інна 

Бурдонос, директор закладу:
— Сільська рада провела до Центру 

дозвілля й культури Інтернет, тому таке 
устаткування, як ноутбук, стало справ-
ді необхідним для сучасної організації 
роботи. Портативний комп’ютер при-
дбало підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел», —
коментує наша співрозмовниця. — Центр 
дозвілля й культури відвідує чимало мо-
лоді, студенти коледжу, тут проводять-
ся дискотеки, різні вечори відпочинку, є 
можливість пограти в теніс і більярд. На 
базі осередку дозвілля ми також готуємо-
ся до проведення святкових заходів, днів 
села, які завжди проходять на високому 
рівні, тож тепер маємо можливість вико-
ристовувати відео й музику з Інтернету. 
Це сучасно, оперативно, ефективно. Ми 
щиро вдячні Компанії за підтримку, яку 
постійно відчуваємо.

Завдяки фінансуванню від Завдяки фінансуванню від 

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

БФ «Разом з Кернел» для Центру БФ «Разом з Кернел» для Центру 

дозвілля с. Березова Рудка дозвілля с. Березова Рудка 

(Пирятинський р-н, Полтавсь-(Пирятинський р-н, Полтавсь-

ка обл.) придбано ноутбукка обл.) придбано ноутбук

Свято-Вознесенська церква у селі Бурківка Ніжинського району Чернігівської 

області збудована у стилі, характерному для початку ХХ століття. У 1900 році 

піднялася вгору двоярусна дерев’яна споруда, увінчана куполом. Кажуть, 

зводили її спільним коштом, за десятину з кожного двору. На жаль, у часи, 

коли атеїсти руйнували храми, церква потрапила під гарячу руку — було 

зруйновано другий поверх. А перший використовували традиційно, як для 

того часу, — для магазинів та як складське приміщення.

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

допомогли Свято-Вознесенській церкві с.  Бурківка (Ніжинського р-н, допомогли Свято-Вознесенській церкві с.  Бурківка (Ніжинського р-н, 

Чернігівська обл.) в облаштуванні іконостасуЧернігівська обл.) в облаштуванні іконостасу
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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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ВIТАЄМО!

•24 травня — Наталію Яківну 
Дорошенко з с. Білоцерківці;
•26 травня — Сергія Сергійовича 
Кащенка з с. Брагинці;
•27 травня — Аліну Вікторівну Капко 
з смт Варва;
•7 червня — Тетяну Іванівну Джеренову 
з смт Варва;
•21 червня — Катерину Дмитрівну 
Рябоконь із с. Брагинці.

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 «Дружба-Нова» (Кернел) 
вітає іменинників травня-червня — жителів сіл Варвинського району Чернігівщини:

Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), рідні та близькі вітають 
іменинників травня-червня — жителів сіл Сумщини:

•24 травня — Ніну Іванівну Бережну 
з м. Ромни;
•25 травня — Ольгу Василівну Гончарук 
з с. Червона Слобода;
•30 травня — Галину Павлівну Безлюдну 
з с. Миколаїівка;
•31 травня — Аллу Павлівну Ігнатенко 
з с. Хоминці;
•16 червня — Тетяну Миколаївну Осадчу 
з м. Буринь.

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.

Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємства «Дружба-Нова» (Кернел), рідні та близькі вітають 
іменинників травня-червня — жителів сіл Хотінської селищної ради та Стецьківської 

сільради Сумського району Сумщини:

•2 травня — Миколу Григоровича 
Кудельника;
•21 травня — Тетяну Олексіївну Берлет;
•24 травня — Івана Романовича 
Харченка;
•31 травня — Вікторію Володимирівну 
Головченко;
•6 червня — Миколу Івановича Зуєнка;
•6 червня — Марію Іванівну Попову;
•13 червня — Олену Анатоліївну Кочнєву;
•19 червня — Галину Іванівну Часниковську.

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.


