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УВАГА, КОНКУРС!
КЕРНЕЛ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС СЕРЕД 

МЕШКАНЦІВ СІЛ ТА ГРОМАД РЕГІОНУ. 

ЗА РОЗПОВІДЬ ПРО СВОЮ ГРОМАДУ 

В FACEBOOK НАЙАКТИВНІШІ УЧАСНИКИ 

ОТРИМАЮТЬ ПРЕМІЇ, ПОДАРУНКИ 

ТА ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЧІ 

АКТИВИ КОМПАНІЇ.

ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
Цього року ВИПУСКНИКИ 

ШКІЛ на територіях 
присутності Кернел у 
Вінницькій, Одеській, 

Черкаській та Кіровоградській 
областях отримали від 

Компанії символічні подарунки. 
Подробиці — у коментарях 

очільників навчальних 
закладів.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
Нарешті ми дочекалися справжньо-

го літа. Це пора, коли у кожного з нас ви-
стачає турбот та клопотів. Не менше їх і у 
співробітників агропідприємсв Кернел та 
БФ «Разом з Кернел». Адже на полях до-
зріває урожай, за яким треба доглядати, 
а у підопічних селах розпочалася активна 
реалізація соціальних проектів.

Про те, з якими результатами ввій-
шли у літню пору громади сіл Черкащини, 
Кіровоградщини, Вінниччини та Одещини, 
читайте у сьогоднішньому випуску.

Спершу згадаємо про мегаподію, 
яку досі активно обговорюють не лише 
жителі Черкаської, а й сусідніх областей. 
Мова про фестиваль HOLI DANCE UMAN 
2019, який відбувся у День захисту дітей 
в Умані. Генеральним спонсором заходу 
цьогоріч виступили Кернел та БФ «Разом 
з Кернел». Близько 200 дітей із підопічних 
сіл Компанії стали учасниками дійства, а 
найактивніші отримали цінні подарунки та 
масу позитивних вражень.

Тепер про добрі справи, реалізовані 
за фінансової підтримки Компанії у регіо-
ні. Разом з Кернел громади сіл відзначили 
два свята: з 9 Травня аграрії вітали ветера-
нів, учасників бойових дій та солдатських 
вдів, а випускникам навчальних закладів 
до Останнього дзвоника презентовано 
корисні подарунки. Про вітальні проекти 
Кернел читайте на шпальтах видання.

Крім того, завдяки фінансовій під-
тримці підприємства  «Хлібороб» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» реалізовано про-
екти із заміни вікон у школі с. Лозова (Шар-
городський р-н, Вінницька обл.) та вста-
новлення паркану навколо приміщення 
ДНЗ «Колосок» у с. Жеребкове (Ананьївсь-
кий р-н, Одеська обл.).

Продовжили аграрії фінансувати ре-
монти доріг. Зокрема, направлено кошти 
на упорядкування дорожнього покриття 
центральної вулиці с. Перегонівка (Го-
лованівський р-н, Кіровоградська обл.). 
Вкотре не залишилися без уваги Компанії 
юні боксери БК «Тріумф-Спорт» (Маньків-
ський і Тальнівський р-ни, Черкаська обл.). 
Кернелівці спрямували черговий фінансо-
вий «транш», який дозволив спортсменам 
бути учасниками та переможцями змагань 
різних рівнів. Також у номері Ви знайдете 
цікаві фотозвіти з Великодніх конкурсів.

Варто зауважити, що за бюджетом 
у майже мільйон гривень, а саме стільки 
Компанія витратила на проекти, про які 
йдеться у випуску, стоїть реальна дієва 
допомога, яка зробила умови проживання 
людей у селах комфортнішими.

Окрему увагу слід звернути на листи 
подяки, 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 врожаї, а 
й помічниками та надійними партнерами 
для села та людей. З частиною цих листів 
Ви можете ознайомитися на шпальтах ви-
дання.

Впевнені, попереду нові спільні про-
екти та здобутки. Тому запрошуємо пере-
горнути сторінки улюбленої газети.

Дякуємо за довіру й за те, що разом 

з Кернел прямуєте у майбутнє!

І нехай це літо стане часом 

яскравих перемог та 

досягнень! 

Мирного й сонячного  неба!  

Нам є чим Вас дивувати! 
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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

 ЯСКРАВЕ ЛІТО

 

НАЯВНЕ НАСЕЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ

на 1 квітня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-березні 

2019 року

на 1 квітня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-березні 

2019 року

Україна 42 079 547 42 116 374 41 909 910 41 946 737

Вінницька обл. 1 555 670 1 558 032 1 548 585 1 550 947

Кіровоградська обл. 942 351 943 950 935 936 937 535

Одеська обл. 2 378 856 2 379 582 2 367 796 2 368 522

Черкаська обл. 1 202 541 1 204 446 1 198 912 1 200 817

м. Київ 2 951 482 2 951 151 2 910 175 2 909 844

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Нещодавно за сприяння 

підприємства 
«Хлібороб» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» 
у с. Перегонівка (Голованівсь-
кий р-н, Кіровоградська обл.) 

проходило УПОРЯДКУВАННЯ 

ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ. 
Бюджет витрат Компанії склав 

200 тис. грн.

Згідно з даними Держстату, 

чисельність населення 

України на 1 квітня 2019 року

та середня чисельність 

у січні-березні 2019-го 

становила (осіб).

HOLI DANCE UMAN 2019: 
кольори щасливого дитинства

Уже четвертий рік поспіль 

1 червня, у Міжнародний День 

захисту дітей, центральний стадіон 

чудового міста Умані 

(Черкаська обл.) розцвітає 

яскравими кольорами щасливого 

дитинства. Тут проходить фестиваль 

Holi Dance Uman 2019, генеральним 

спонсором якого цьогоріч виступили 

компанія Кернел та 

БФ «Разом з Кернел».
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  У ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

ПРИВІТАННЯ ВЕТЕРАНІВ — ЖИТЕЛІВ СІЛ ЧЕРКАЩИНИ, КІРОВОГРАДЩИНИ, ВІННИЧЧИНИ ТА ОДЕЩИНИ 

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ

НЕЗЛАМНИМ I ГЕРОЇЧНИМ – НАША ВДЯЧНIСТЬ
Щороку представники агропідприємства 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» вітають 

ветеранів, учасників бойових дій, 

солдатських вдів з Днем Перемоги. 

Цьогоріч понад півтори тисячі ветеранів, які мешкають на територіях 
присутності Компанії, отримували привітання. Серед них і жителі сіл 
Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини, Черкащини. Крім того, агра-

рії Кернел допомагали в організації урочистостей, придбанні вінків, ремон-
тах пам’ятників.

У цих справах — приклад поваги до подвигу героїчного покоління, яке 
здолало німецький нацизм, вистояло й дало майбутнє нам, хто сьогодні 
живе. 

ПРО ЗАХОДИ В СЕЛАХ, ПРИВІТАННЯ Й НЕЛЕГКІ ДОЛІ 
РОЗПОВІДАЮТЬ НАШІ СПІВРОЗМОВНИКИ

Федір Бойко, житель с. Лукашівка, 
Монастирищенський р-н, 
Черкаська обл.)

«День Перемоги, значення якого 
в моїй долі надзвичайно важливе, 
у цьому році розпочався приві-
таннями від аграріїв Кернел. Було 
приємно чути гарні слова від пред-
ставників покоління, яке, на щастя, 
не переживало того горя, яке до-
велося пережити нам, але вони ці-
нують історичну пам’ять. А це надає 
ще більшої ваги привітанням, адже 
вони сказані щиро. Спасибі Вам, 
аграрії, від селянина не в одному 
поколінні».

Любов Журавель, голова Лукашів-
ської сільської ради (Монастирищен-
ський р-н, Черкаська обл.)

«Ми щиро шануємо пам’ять про 
Велику Перемогу, і хоча ветеранів, 
учасників Другої світової в селі вже 
немає, поряд з нами живуть учасни-
ки бойових дій, солдатські вдови, які 
бачили те лихоліття, зовсім юними 
працювали в тилу, потім відбудову-
вали разом зі старшими країну. Тож 
наші слова привітань і подарунки від 
Кернел адресовані саме їм. Людям 
старшого віку дуже приємна така 
увага, вони на неї заслужили».

Тетяна Домарецька, жителька 
с. Радчиха (Катеринопільський р-н, 
Черкаська обл.)

«Подарунки від компанії Кернел і 
щирі слова привітань у День Пере-
моги, що був і залишається однією 
з найважливіших пам’ятних дат для 
наших людей, отримали солдат-

ська вдова Ніна Павлівна Ладович, 
учасники війни Галина Євдокимівна 
Пасменко та Марія Михайлівна До-
марецька. Моя мама, Марія Михай-
лівна, була безмежно вдячна, що 
про них пам’ятають. Набір рушни-
ків став приємним подарунком, та 
найбільше зігріває увага. А вона й 
справді є з боку Кернел. Ці аграрії 
не забувають ні про старше по-
коління, ні про дітей нашого села, 
за що громада висловлює щиру 
подяку».

Тамара Печиборщ, жителька 
с. Лисича Балка (Катеринопільсь-
кий р-н, Черкаська обл.)

«9 травня біля Меморіалу відбувся 
мітинг, вшанували усіх загиблих хви-
линою мовчання. Чудові букети вес-
няних квітів та вінки від організацій, 
зокрема й від Кернел, свідчать про 
невмирущу пам’ять. Виступи, тема-
тичні номери учасників колективів 
художньої самодіяльності — школя-
рів та працівників Будинку культури —
зробили урочистості щирими, вони 
справді беруть за душу. Потім усі 
разом відвідали сільське кладови-
ще, вклонилися братським моги-
лам, де спочивають вічним сном 
визволителі цього краю. Добре, що 
традиція вшанування пам’яті про 
Велику Перемогу збирає людей, так 
і повинно бути».

Анатолій Лимич, голова 
Маловулизької сільської ради 
(Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

«Для жителів нашої сільської ради 
День Перемоги — особливий. На 
урочисті мітинги в селах Мала Ву-

лига й Рогізна приходить чимало 
місцевих мешканців. Вони віддають 
данину пам’яті загиблим односель-
цям. Тут-таки, на урочистостях, зву-
чать виступи, активісти села ведуть 
мову про важливість Перемоги, 
про те, що пам’ятати подвиг полег-
лих — надзвичайно важливо. Цього-
річ представники компанії Кернел 
вручили солдатським вдовам по-
дарунки та весняні квіти, побажали 
здоров’я».
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ПIДТРИМАЛИ ЮНИХ 
БОКСЕРIВ

Підтримка спортивних ініціатив для Кернел завжди була у пріоритеті. 

Компанія фінансує сільські футбольні команди, оздоровлення 

школярів на території своєї присутності, облаштовує спортивні зали 

й майданчики. Спорт є запорукою здоров’я, тож це й справді гарні 

інвестиції у сьогодення та майбутнє.

Серед багатьох реалізованих 
справ є особливі проекти. У 
спортивних колах Черкащини 

досі згадують проведений на найви-
щому рівні Міжнародний турнір з бок-
су, головними спонсорами якого стали 
Кернел та БФ «Разом з Кернел». Ре-
зультатами вихованців та позитивним 
іміджем змагань задоволені й у Компа-
нії, тож співпраця між боксерським клу-
бом «Тріумф-Спорт» продовжилася. І 
юні спортсмени у боксерських рукави-
цях своїми перемогами доводять: у них 
повірили недарма.

— Справді, та підтримка, яку надає 
нам Кернел, відкрила перед нами нові 
горизонти, ми відчули, що потрібні, що 
у нас вірять. Це додає сили спортсме-
нам, які захищають не тільки честь се-
лища, району чи області, — розповідає 
Іван Бобой, тренер боксерів БК «Трі-
умф-Спорт». — Дуже приємно, коли 
наші спортсмени у футболках із сим-
волікою Кернел — Компанії, яку знають 
в Україні та світі, виходять за високими 
нагородами. Цієї весни маємо чимало 
здобутків.

Наприклад, у Василькові відбувся 
V всеукраїнський турнір з боксу, при-
свячений майстру спорту Б. Ф. Гліті-
ну. У змаганнях брали участь близько 
140 учасників різних дитячих вікових та 
вагових категорій з Київщини, Микола-
ївщини, Черкащини, Житомирщини та 
Києва. Вихованці БК «Тріумф-Спорт» 
завершили змагання з призовими 
місцями: золото отримали Анатолій 
Коробчук, Роман Тарликов, Олек-
сандр Швед, Андрій Щепак, Дмитро 
Письменний, срібло — Ілля Левіцький, 
Максим Остапенко. Участь у турнірі 
стала можлива завдяки фінансуванню 
БФ «Разом з Кернел».

— Мої колеги-тренери, хто постій-
но займається з дітьми, розуміють, на-
скільки важливо відчувати підтримку, 

знати, що спортсменам допоможуть 
взяти участь у змаганнях, тренувальних 
зборах, — розповідає наш співрозмов-
ник. — Ось і зараз ми завдяки Кернел 
можемо випробувати сили юних бок-
серів на міжнародних турнірах. Нещо-
давно такі змагання відбулися в Мол-
дові, і шість моїх вихованців взяли у них 
участь. Маємо два перших місця, одне 
— друге і два — третіх.

А на чемпіонаті України, що про-
ходив у Затоці (Одеська обл.), юні 
тальнівці Михайло Янківський та Ро-
ман Панько вибороли перепустку 
на навчально-тренувальні збори до 
національної збірної, вони змагати-
муться за право представляти Укра-
їну на чемпіонаті Європи, який від-
будеться у Грузії. Вже зараз хлопці 
перебувають на тренувальних зборах 
та беруть участь у міжнародному тур-
нірі в Харкові, де зібралися боксери 
з Азербайджану, Польщі, Румунії, 
Туреччини.

Серед досягнень боксерського 
клубу — також перемоги дівчат: Окса-
на Гончар є першим номером у збірній 
України й точно братиме участь у чем-
піонаті Європи. Владислава Солов’я-
нова — третя у своїй ваговій категорії 
(45 кг).

— Я працюю тренером уже бага-
то років, тому можу оцінити, наскільки 
важливо мати постійну підтримку, це 
однозначно дає позитивні результа-
ти, — завершує Іван Бобой. — Мені дуже 
приємно, що між боксерським клубом 
«Тріумф-Спорт» та Кернел склалися 
такі партнерські відносини. Нечасто так 
буває, але нашим вихованцям справді 
пощастило, і вони мотивовані, вони 
розуміють, що про них дбають. Батьки 
вихованців також щиро вдячні цій Ком-
панії та БФ «Разом з Кернел», адже їхні 
діти виростають загартованими, силь-
ними тілом і духом.

Систематичну підтримку від агропідприємств 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» отримують  

навчальні заклади сіл Вінниччини, Одещини, 

Черкащини та Кіровоградщини. Для Компанії 

це пріоритет, адже сільські діти повинні 

навчатися у гідних умовах. Щоб вікна у школі 

пускали сонячні зайчики, а в класі була 

мультимедійна дошка й комп’ютери, їдальня 

радувала комфортом і новим посудом, 

спортивний зал заохочував спорядженням 

тощо.

А завдяки фінансуванню Кернел у багатьох школах можуть сказати, що все це — реально. Інвестиції 
Компанії в освіту продовжуються. Зокрема, нещодавно підприємство «Хлібороб» (Кернел) спряму-
вало кошти на проект із заміни вікон у школі с. Лозова (Шаргородський р-н, Вінницька обл.) та вста-

новлення паркану навколо приміщення ДНЗ «Колосок» у с. Жеребкове (Ананьївський р-н, Одеська обл.). 
Бюджет витрат Кернел на ці проекти склав 170 тис. грн.

Анатолій Сиворінський, директор Лозівської ЗОШ

«Наша школа два роки тому відсвяткувала 50-літ-
ній ювілей. Зрозуміло, ми підтримуємо приміщен-
ня школи в належному стані, оновлюємо кабінети, 
але замінити 27 вікон на першому поверсі на-
вчального закладу не могли, хоча думали про це 
вже декілька років поспіль. Порадував нас Кернел, 
оперативно відгукнувшись на прохання допомогти 
у заміні вікон. Без зволікань були виділені майже 
120 тис. грн, тож якісні металопластикові вікна вже 
встановлені. Ми всі дружно взялися за справу, пе-
дагоги та обслуговуючий персонал були задіяні як 
підсобні працівники. Справді, тепер, коли дивиш-
ся на школу, зовнішній вигляд приміщення зовсім 
інший — сучасний, світлий. Учителі й батьки наших 
учнів, а в закладі навчається 100 діток, щиро вдячні 
Кернел за надану допомогу. Загалом, у сільській 
громаді знають, що Кернел постійно підтримує 
місцевий освітній осередок. На початку навчаль-
ного року Кернел подарував меблеву стінку для 
першого класу. Також Компанія виділяє пальне 
для шкільного автобуса. Постійно допомагають з 
оранкою шкільної земельної ділянки, поблизу шко-
ли є 50 соток. тож ні будні, ні свята не обходяться 
без Кернел. До речі, на святі Останнього дзвоника 
представники Компанії вручили випускникам гар-

ні рушники з логотипом. Тепер у дітей залишиться 
світла згадка про Компанію, яка допомагає школі 
та дбає про добробут села».

Олена Ференчук, завідувач ДНЗ «Колосок»

«Наш дитсадок збудований ще в 70-х роках минулого 
століття, тоді ж чималу територію, що відведена під 
нього — майже пів гектара — обгородили парканом. 
Відтоді ми його підфарбовували, але була 50-ме-
трова ділянка, яку в нормальному вигляді підтриму-
вати більше було неможливо. Тоді ми й звернулися 
до Кернел — Компанії-орендаря, яка небайдужа до 
проблем сільської освіти. Торік саме підприємство 
«Хлібороб» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» профі-
нансували ремонт санвузла, відтоді він охайний і від-
повідає всім санітарним нормам. Не відмовили нам 
і цього разу — виділили 50 тисяч гривень на заміну 
частини металевого паркана. Ці 50 метрів огоро-
жі дуже потрібні для упорядкування території з боку 
ігрового майданчика. Тепер ця сторона у нас виді-
ляється жовто-блакитними барвами, все зроблено 
акуратно, красиво.  Подарунки від Кернел отри-
мують і наші 26 вихованців — на новорічні свята, на 
День захисту дітей. Від імені батьків і педагогічного 
колективу ДНЗ «Колосок» висловлюю щиру подяку 
за зроблену справу аграріям Компанії, бажаю нових 
здобутків та перемог».

У ШКОЛI – У ШКОЛI – 
НОВI ВIКНА, НОВI ВIКНА, 
А В САДОЧКУ –А В САДОЧКУ –
ОХАЙНИЙ ОХАЙНИЙ 
ПАРКАНПАРКАН

ДЕТАЛІ – У КОМЕНТАРЯХ

РЕМОНТ ДОРОГИ В ПЕРЕГОНIВЦI

Йдеться про вулицю Шевченка, яку вважають 
центральною. Понад два кілометри автошляху 
проходить населеним пунктом, але не тільки 

для села ця дорога важлива. Вона є частиною шляху 
на Умань, тож можна собі уявити, скільки транспор-
ту нею рухається. Ділянка у Перегонівці знаходиться 
на балансі сільської ради, тож і проблеми з ремон-
том лягають на місцеве самоврядування.

— Ремонтували центральну дорогу в селі ми 
разом з Кернел, аграрії  виділили  200 тис. грн на 
проект. За ці кошти оплачено послуги підрядної 

У школі с. Лозова (Шаргородський р-н, У школі с. Лозова (Шаргородський р-н, 

Вінницька обл.) завдяки фінансуванню від Кернел Вінницька обл.) завдяки фінансуванню від Кернел 

замінено 27 металопластикових віконзамінено 27 металопластикових вікон

Вихованці ДНЗ «Колосок» с. Жеребкове Вихованці ДНЗ «Колосок» с. Жеребкове 

(Ананьївський р-н, Одеська обл.) дякують Кернел за (Ананьївський р-н, Одеська обл.) дякують Кернел за 

благоустрій території закладу — встановлення парканублагоустрій території закладу — встановлення паркану

Кернел спрямував чергову фінансову підтримку Кернел спрямував чергову фінансову підтримку 

для боксерського клубу  «Тріумф-Спорт» для боксерського клубу  «Тріумф-Спорт» 

(Черкаська обл.), завдяки цьому юні спортсмени (Черкаська обл.), завдяки цьому юні спортсмени 

взяли участь у чемпіонатах різних рівніввзяли участь у чемпіонатах різних рівнів

організації, яка своєю технікою, із залученням 
своїх фахівців виконала роботу. Сільська рада зі 
свого бюджету виділила таку ж суму, її викорис-
тали для закупівлі щебеню, — розповідає голо-
ва Перегонівської сільської ради Володимир 
Козак. — За умов співфінансування вдалося ви-
рішити багаторічну проблему й нарешті привести 
вулицю до ладу.

Зрозуміло, що центральна вулиця — це візитів-
ка села, тому приємно, що вона тепер має охайний 
вигляд. Приємно людям, які проживають уздовж 
вулиці, приємно водіям і пасажирам, а таких тут що-
дня — тисячі.

— Ремонт вулиці Шевченка став черговою до-
брою справою Кернел для нашої громади. За чо-
тири роки підприємство «Хлібороб» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» інвестували у відновлен-
ня доріг на території нашої сільської ради майже 
800 тис. грн, — підсумовує сільський голова. — Це 
має велике значення для кожного жителя, коли роз-
биті дороги приводяться до ладу. Для мене як го-
лови сільської ради важливо, що Кернел не відсту-
пається від соціальної спрямованості, співпраця у 
цьому напрямі продовжується.

Агропідприємства Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» щороку витрачають 

на фінансування ремонтів доріг різної 

складності у регіонах своєї присутності 

мільйони гривень. Адже дороги 

справедливо називають артеріями 

життя, і їхній стан потрібно підтримувати 

на високому рівні. Нещодавно 

упорядкування покриття проходило 

у с. Перегонівка (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.).
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  ЯСКРАВЕ ЛІТО

HOLI DANCE UMAN 2019: 
кольори щасливого дитинства

Уже четвертий рік поспіль 1 червня, 

у Міжнародний день захисту дітей, 

прекрасне місто Умань (Черкаська обл.)

розцвітає яскравими кольорами 

щасливого дитинства. На центральному 

стадіоні відбувається фестиваль Holi 

Dance Uman 2019, генеральними 

спонсорами якого виступили компанія 

Кернел та БФ «Разом з Кернел».

Цьогорічний Holi Dance Uman не обмежився тради-
ційним для фестивалю киданням фарб, організато-
ри підготували наповнену цікавинками й активно-

стями програму: шоу фарб, флешмоби, битва фарбами, 
вісім розважальних локацій, дитячі велоперегони, висту-
пи танцювальних колективів і зіркових хореографів, інте-
лектуальний батл з ментальної арифметики серед учнів 
Академії інтелектуального розвитку дитини «Smartum», 
DJ-шоу, свято морозива, традиційний розпис мехенді, 
розіграші та подарунки, дитячі атракціони й фотозони, 
сюрпризи від організаторів і партнерів фестивалю.

Ось на такий цікавий фестиваль потрапили маленькі 
жителі підопічних сіл Кернел. Талановиті та обдаровані 
діти з Голованівського, Маньківського, Катеринопільсько-
го, Тальнівського, Новоархангельського районів отрима-
ли можливість стати дійовими особами цього свята. На 
дійство прибули близько 200 учасників. Хтось проїхав 
40 кілометрів, а хтось подолав до Умані понад 100.

Варто зауважити, що у виставковій зоні Кернел на 
учасників фестивалю чекали цікаві дитячі конкурси та 
лотереї, цінні подарунки та креативні презенти, захо-
пливі активності та ігри, інтерактивна фотозона.

МИ ПОГОВОРИЛИ З БАТЬКАМИ Й САМИМИ 
ЩАСЛИВЧИКАМИ, ХТО ПОБУВАВ НА ЯСКРАВОМУ 

ФЕСТИВАЛІ, ЩОБ ДІЗНАТИСЬ ЇХНІ ВРАЖЕННЯ

Олена Колесникова, багатодітна мама із с. Тальянки 
(Тальнівський р-н, Черкаська обл.)

«Мої сини Сергій, восьмикласник, і Дмитро, учень 4-го 
класу, повернулися з Умані з позитивними емоціями, 
настільки їх вразив фестиваль фарб. Їхнім розповідям 
не було кінця, кожен хотів повідомити все найцікавіше 
першим. Дитячі розваги, конкурси, спілкування й нові 
знайомства, солодощі — такий яскравий пережили 
хлоп’ята день. Ми всією великою родиною (у сім’ї Ко-
лесникових зростають чотири сини — Руслан, Сергій, 
Дмитро, Назар і донечка Даша. — Ред.) щиро вдячні Кер-
нел за такий подарунок на День захисту дітей. Справді, 
ця Компанія думає про людей та дітей. Уміють у Кернел 
створювати відмінний настрій. Спасибі, шановні агра-
рії, хай благословляється кожен Ваш день успіхами, ще-
дрими врожаями та людською повагою».

Ірина Перкін, мама, с. Кальниболота, (Новоархангель-
ський р-н, Кіровоградська обл.)

«Приємною новиною про поїздку школярів сільської 
школи до Умані, на фестиваль фарб, нас порадували 
аграрії Кернел. Звичайно, ми були вражені, добре, що 
ця Компанія завжди підтримує соціальні та освітні про-
екти, знову взяла на себе фінансування поїздки. Софія й 
Артем повернулися, сповнені неймовірною радістю. Як 
не дякувати аграріям за таке щастя, подароване дітям!»

Софійка Перкін, учениця 9-го класу школи с. Кальниболота 
(Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.)

«Найбільше запам’яталася битва фарбами — це так 
круто! Наш день в Умані, на фестивалі був неймовір-
ним, адже це яскраво, музично, навіть подарунково. Я, 
наприклад, у лотерею, організовану Кернел, виграла 
4 тисячі гривень, на які придбала собі велосипед. На-
віть уявити не могла, що таким буде для мене перший 
день літа. А мій брат Артем, восьмикласник, брав участь 
у конкурсі від цієї Компанії й виграв футболку. Ми по-
верталися додому з гарними подарунками. І були щиро 
вдячні Кернел, адже ми знаємо, що ця аграрна Компанія 
допомагає нашій школі, і поїздка в Умань — це також по-
дарунок від них. Спасибі!»

До Вашої уваги —
яскравий фотозвіт 
із фестивалю Holi 

Dance Uman 2019, що 
пройшов у м. Умані 

(Черкаська обл.)
за фінансової та 
організаційної 

підтримки компанії 
Кернел та 

БФ «Разом з Кернел»
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  В ДОБРУ ПУТЬ, ВИПУСКНИКИ!

ВIД ШКIЛЬНОГО ПОРОГА З КОРИСНИМИ ПОДАРУНКАМИ
Ось і закінчився навчальний рік. Для одинадцятикласників він став випускним. Попереду — зовнішнє незалежне оцінювання, вручення 

атестатів і зустріч сходу сонця, що символізує початок дорослого життя.  Стежки-доріжки поведуть у великий світ, відкриють нові обрії, 

познайомлять з новими друзями. Цього року випускники шкіл на територіях присутності Кернел у Вінницькій, Одеській, Черкаській та 

Кіровоградській областях отримали від Компанії символічні подарунки — комплекти брендованих рушників. Теплими словами на адресу 

Кернел наповнилася наша розмова з директорами навчальних закладів, які щиро дякували кернелівцям за участь у святі Останнього 

дзвоника, за подарунки, якими були зворушені не тільки учні, а й батьки.

Олег Гудименко, директор Осіївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (Бершадський р-н)

«Наш навчальний заклад цьогоріч 
закінчують дев’ять випускників 11-го 
класу і тринадцять дев’ятикласників. 
На урочистій лінійці вони отримали 
подарунки від Кернел — комплек-
ти рушників. Випускники дякували 
за увагу до школи загалом, батьки 
були зворушені подарунками».

Тамара Іванівна Сковира, директор 
Жахнівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(Тиврівський р-н)

«Останній дзвоник пролунав для 
восьми випускників школи. Це свято 
завжди зворушливе, і для учителів, і 
для учнів, і для батьків. Починається 
інше життя, нові емоції й новий до-
свід чекають на наших випускників. 
Щиро бажаємо, щоб в житті у них 
все склалося, як вони запланували. 
Приємно, що й цього року Кернел 
продовжив традицію, і всі випускни-
ки отримали подарунки. Спасибі за 
таке змістовне доповнення свята».
 

Тетяна Печенюк, директор Кальни-
болотської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Ново-
архангельський р-н)

«У просторому Будинку культури, 
розрахованому на 700 глядачів, 
місця зайняті: на свято Останньо-
го дзвоника традиційно збираєть-

ся все село. Тут і батьки школярів, 
і дідусі з бабусями, і всі родичі, і 
працівники адмінустанов. Тому цей 
захід — завжди захоплююче дійство 
зі щирими побажаннями, гарними 
концертними номерами, подарун-
ками. Компанія Кернел вручила ви-
пускникам прекрасні подарунки, що 
стануть згадкою про шкільні роки та 
про аграріїв-орендарів, які постійно 
піклуються  про школу. Вже після 
урочистостей разом з представни-
ком Кернел випускники прийшли до 
школи і зробили фото на пам’ять».

Лариса Горбатюк, заступник дирек-
тора з виховної роботи Перегонів-
ського ліцею (Голованівський р-н)

«У цьому році ми відійшли від тра-
диційних форм проведення Остан-
нього дзвоника. Натомість відбувся 
яскравий флешмоб, який захопив 
усіх, поєднав у виконанні прекрасної 
пісні про дитинство. Ідея сформу-
валася у справжнє театралізоване 
дійство, головними героями, зви-
чайно, були одинадцятикласники. 
Традиційними на святі було тільки 
збентеження, з яким на своїх дорос-
лих дітей дивилися батьки, та дзві-
нок, що мелодійно виспівував у ру-
ках першокласниці Софійки, котру 
міцно тримав випускник Дмитро. 
Свята без подарунків не буває, тому 
ми дуже вдячні, що Кернел радує 

випускників, даруючи корисні та по-
трібні речі».

Оксана Войченко, завідувач філії 
«Межирічківська ЗОШ» (Голованів-
ський р-н)

«Цьогоріч урочистості з нагоди 
Останнього дзвоника співпали із 
зустріччю випускників 1979 року. 
Тож на шкільному подвір’ї було дуже 
людно, свято заграло новими барва-
ми. Усім випускникам представники 
Кернел вручили подарунки зі щи-
рими побажаннями досягти успіхів. 
Ніколи не забувати рідну школу —
з такими словами зверталися ко-
лишні випускники до нинішніх, ра-
дили підтримувати шкільну дружбу й 
одне одного у дорослому житті».

Валентина Кравченко, директор 
Мокрокалигірської ЗОШ (Катерино-
пільський р-н)

«Свято почалося: учителі та учні вико-
нують гімн України, до наших голосів 
приєднуються гості та всі присутні. 
Батьки випускників вручили їм за-
пашний коровай, який потім скушту-
вали всі. Велику концертну програму 
наповнили кращі номери художньої 
самодіяльності, а в нас скільки та-
лановитих дітей! Приємний момент 
свята, це коли слово беруть наші 
постійні спонсори та благодійники — 
компанія Кернел. Вони завжди допо-

магають вирішувати справи школи, а 
на свята приходять з подарунками. 
Усім 12 випускникам школи вручено 
гарні подарунки, що викликало бурх-
ливі оплески присутніх».

Лідія Заверталюк, директор 
Кобриново-Греблянської ЗОШ 
(Тальнівський р-н)

«У нашій школі свято Останнього 
дзвоника відбулося урочисто, тра-
диційно на нього приходять батьки 
учнів, односельці, адже у кожного зі 
школою пов’язані спогади про ди-
тячі роки. П’ять наших випускників 
отримали від Кернел подарунки, 
велике спасибі Компанії за турботу 
й підтримку, яку ми завжди відчу-
ваємо. Хай стеляться рівні дороги 
нашим випускникам, щоб вони здо-
були освіту, стали гарними фахів-
цями й реалізували себе на рідній 
землі».

Вадим Омельчук, директор Вікторів-
ської ЗОШ (Маньківський р-н)

«Четверо наших випускників були в 
центрі уваги на святі. У нас у школі 
є традиція, коли кожному ми кажемо 
напутнє слово і вручаємо подарунок 
від усього колективу: і вчителів, і ді-
тей. Своїми подарунками порадував 
і Кернел. Колись і вони, наші сьогод-
нішні випускники, стануть успішними 
й так само допомагатимуть рідному 

селу, звідки почалася велика дорога 
у доросле життя».

Микола Свирид, директор Чорнока-
м`янської ЗОШ (Маньківський р-н)

«На шкільному подвір’ї свято зі-
брало всіх, хто приходить до шко-
ли, щоб знову поринути в спогади 
дитинства, подякувати вчителям за 
знання, подивитися на дітей-онуків. 
Сім випускників закладу вслухають-
ся у голос дзвоника — він для них 
символізує початок нового життя. Зі 
словами подяки у відповідь випус-
кники отримують від представника 
компанії Кернел гарні подарунки —
аграрії ніколи не забувають наш на-
вчальний заклад, за що їм велике 
спасибі».

Наталія Дашівець, 
директор Лисичобалківського НВК 
(Катеринопільський р-н)

«За доброю традицією на святі 
Останнього дзвоника Кернел приві-
тав школярів, які упродовж навчаль-
ного року відзначилися успіхами у 
навчанні, мали перемоги в олімпі-
адах, творчих конкурсах і спортив-
них змаганнях, громадській роботі. 
Таких ми визначили цього року 16, 
і завдяки Кернел всі вони отримали 
подарунки. Ось так успішна Ком-
панія мотивує школярів іти вперед, 
досягати позитивних результатів».

Урочистості з нагоди Останнього дзвоника, які пройшли за участю 

представників агропідприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» у 

селах Кіровоградщини, Вінниччини, Черкащини та Одещини
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КЕРНЕЛ — провідний та найбільший в Україні виробник і експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції 
з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Компанія щороку під-
тверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років акції Кернел торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визна-
но найкращим у країнах Центральної та Східної Європи за всю історію цієї 
біржі. З року в рік Компанія лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. 
У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою Компанією АПК відповід-
но до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. У 2017 році Кер-
нел успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірландській 
фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає до більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужнос-
ті Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє 
отримувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн со-
няшникового шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний на-
прямок дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Компанія постачає на 
міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробни-
ків, а також вирощуючи власну на 550 тис. га землі. Поруч із виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на те-
риторiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне завдання — фiнан-
сово-матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiальної сфери насе-
лених 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 аг-
ропiдприємства Компанiї створили однойменний Всеукраїнський Благо-
дiйний фонд «Разом з Кернел». У Черкаській області Компанія обробляє 
землі в Катеринопільському, Тальнівському, Уманському, Маньківському, 
Монастирищенському районах та представлена підприємством «Хлібо-
роб». На Кіровоградщині, Вінниччині та Одещині Кернел орендує землі в 
Голованівському, Новоархангельському, Оратівському, Шаргородському, 
Ананьївському, Миколаївському, Тиврівському, Бершадському районах 
(підприємства «Хлібороб», «АФ Відродження», «Агро Інвест Україна»). На 
вказані підопічні території поширюються й соціальні програми Благодійно-
го фонду.

ДОВIДКА

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 З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ АФ «Хлібороб» (Кернел)

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ 
(с. Троянка, Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Досвід роботи з програмою 1С 8.
 Відповідальність та порядність.

Контактна особа: Валентина Барабаш, тел.: (050) 305-44-60

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

«Уже понад десять років працюю механізатором, 
останні два з них — у Кернел. Чому обрав таку професію? Правду кажучи, 
мене з дитинства приваблювала великогабаритна техніка, звісно, у той 
час вона не була настільки потужною, як тепер, проте не менш вража-
ла. Маю також значний досвід роботи водієм. Бо життя — непроста річ, 
і для того, щоб забезпечувати добробут рідних, треба було заробляти 
й навіть перекваліфіковуватися. Що стосується роботи в Кернел, то тут 
створені всі необхідні умови для якісного виконання обов’язків. Сучасні 
агрегати європейського зразка — на початку професійного шляху навіть 
не думав, що працюватиму саме на таких! А ще у Компанії ефективна 
система мотивації співробітників, ми повноцінно забезпечені спецодя-
гом, харчуванням тощо. Також тут цінують людину-трударя, яка стоїть у 
центрі всіх виробничих процесів.  Здебільшого в цьому сезоні я долуча-
юся до операцій із внесення добрив. Як на мене, запорука ефективної 
роботи механізатора — це команда професіоналів, які працюють поруч 
задля спільної мети, а ще — відповідальне ставлення до завдань. Я пе-
реконаний, що все, що виконане з відповідальністю, обов’язково буде 
результативним та якісним. Користуючись нагодою, хочу побажати всім 
вдалого сільськогосподарського сезону, нових перемог та досягнень».

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

Микола Миколайович Микола Миколайович 
ПомилуйкоПомилуйко        

 Посада:Посада:  Тракторист-машиніст с/г вироб-Тракторист-машиніст с/г вироб-
ництва на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), ництва на підприємстві «Хлібороб» (Кернел), 
Тиврівський р-н, Вінницька обл.Тиврівський р-н, Вінницька обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року
ВШАНУВАЛИ БАГАТОДIТНИХ МАТЕРIВ

«Окрім 8 Березня, яке було 
й залишається для українців свя-
том жіноцтва, весни і краси, у наші 
традиції входить День матері, який 
віднедавна почали відзначати з ба-
гатьма країнами світу у другу неділю 
травня.

Пройшло таке свято і в нашо-
му селі Кобринова Гребля, що на 
Черкащині. Це вперше отак разом 
зібралися у кімнаті для сільського 
дозвілля 14 багатодітних матерів. І 
захід вдався на славу: були подарун-
ки, привітання, квіти, чаювання, лу-
нали пісні! Усім цим ми завдячуємо 
підприємству  «Хлібороб» (Кернел), 
яке підтримало ідею фінансово. В 
черговий раз ми переконалися, що 
для Компанії, поряд з виробничою 
діяльністю, важливою є й підтримка 
мешканців та громади в цілому.

У святковій обстановці, яку по-
зитивним настроєм наповнили при-
вітання від компанії Кернел, години 
спілкування летіли швидко, жінкам 
було про що поговорити. Згадували 
золоту пору молодості, недоспані 
материнські ночі, раділи, що діти 
вже повиростали, бажали миру й 
добра всій Україні. 

Свято, яке допоміг провести 
Кернел, зібрало цікавих жінок на-
шого села, у кожної — своя історія, 
своє щастя.

Наприклад, Валентина Васи-
лівна Мантула — мати-Героїня, вона 
народила 6 діточок. Гарна господи-
ня, турботлива мама, Валентина Ва-
силівна працювала на току, хазяйну-
вала вдома. У них хороша сім`я, яка, 
на жаль, пережила дві втрати: не 
стало одного сина, а потім помер 
чоловік і батько. Тепер за головну —
мама Валя, старші діти вже одруже-

ні й заміжні, а молодшому синочку —
16 літ.

Ніна Михайлівна Школьна ви-
ростила 4 дітей, вони наразі мають 
свої родини, порадували бабусю вже 
п’ятьма внуками. Працьовита, вона 
фахівець з економічною освітою, 
має великий стаж роботи, 16 років —
у сільській раді, бухгалтером.

А Катерина Василівна Сивунен-
ко, головний ініціатор проведеного 
свята, мама трьох дочок і бабуся 
6 онуків. Вона завжди активна, всти-
гає й на роботі, і вдома. Працювала 
завідувачем, відповідала за порядок 
на складі, на фермі, на току — загаль-
ний стаж роботи 46 років. Нині вона 
менеджер Кернел, і всі задоволені 
її роботою, тим, як вона спілкується 
з людьми, допомагає вирішувати 
проблемні питання. А ще Катерина 
Василівна дуже відповідальна і є 
надійною ланкою між керівництвом 
Компанії і власниками паїв.

У день свята серед учасників 
виявилося дві травневих іменинни-
ці: Єлизавета Гаврилівна Мазур від-

значила 80-річчя, а Тетяні Федорівні 
Шинкарук виповнилося 75 років. 
Найстаршою у цій дружній компанії 
була Марія Олександрівна Квашук, 
неймовірна трудівниця, яка й нині, 
незважаючи на вік — їй 83 роки, — 
порається на городі на подвір’ї.

Але яке свято без пісні? Голо-
систі Єфросинія Андріївна Оцик, 
Любов Аврамівна Мазур, Тетяна 
Федорівна Шинкарук, Олександра 
Семенівна Шинкарук прикрасили 
свято гарним виконанням мелодій-
них пісень.

Взагалі, жінки дуже задоволе-
ні святом, всі висловлювали думку, 
що це потрібний захід, щиро дя-
кували Кернел за те, що не стояли 
осторонь, надали кошти, подарун-
ки і квіти. Найголовніше ж — увага, 
позитивне ставлення до людей, які 
своєю працею, а в даному випадку —
материнською долею заслужили 
слова пошани».

З вдячністю за співпрацю, Володимир 

Маляр, сільський голова Кобринової Греблі 

(Тальнівський р-н, Черкаська обл.)

МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ФАПУ – ЦЕ ВАЖЛИВО!
«До осередку сільської медицини — фельдшер-

сько-акушерського пункту у селі Бушинка  (Тиврівський 
р-н, Вінницька обл.), постійно йдуть люди. Розташова-
ний у центрі населеного пункту, у приміщенні сільської 
ради заклад медицини у нас хороший, і він потрібен 
і старому, і малому. Понад 300 пацієнтів — це нема-
ло. Тільки школярів та малят-дошкільнят півсотні, а ще 
10 багатодітних родин.

Демографічна ситуація в селі така, що більшість на-
селення, звичайно, становлять люди похилого віку, вони 
й найперші пацієнти. Зрозуміло, що приходять виміряти 
тиск, із серцево-судинними захворюваннями. Тож мені 
як сільському медику дуже потрібні ліки, щоб було чим 
надати першу допомогу. Ситуація, коли у нас немає по-
вноцінного фінансування, змушує шукати спонсорської 
підтримки. Звернувшись до аграріїв Кернел, я була 
щиро вражена оперативністю, з якою Компанія відгук-
нулася на прохання. Кошти на медичні препарати виді-
лили швидко, і тепер у нашому ФАПі є пігулки від голов-
ного болю, протиалергійні, від опіків, для покращення 
травлення тощо. Як сільський медик, я тепер почуваюся 
спокійніше, адже найпершу допомогу можу надати. Ве-
лике спасибі Кернел та БФ «Разом з Кернел», що під-
тримують ось в таких ситуаціях.

Принагідно хочу зазначити, що до мене у сільсько-
му фельдшерсько-акушерському пункті багато років 
працювала Олена Матвіївна Зікій. Вона має 44 роки 
стажу медичного працівника. Починала свій трудовий 
шлях у Вінниці, а потім у 2001 році приїхала в наше село, 
і відтоді стала для односельців найпершим медичним 

порадником, консультантом і щирим другом. Не одне 
покоління жителів Бушинки вдячне їй за вчасно надану 
медичну допомогу. До речі, Олена Матвіївна теж розпо-
відала мені про підтримку від Кернел, дякувала за допо-
могу у придбанні медикаментів».

З повагою, Ганна Білоконна, 

завідувач ФАПу с. Бушинка (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Компанія Кернел Компанія Кернел 

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

надали кошти для надали кошти для 

придбання медикаментів у придбання медикаментів у 

фельдшерсько-акушерський фельдшерсько-акушерський 

пункт с. Бушинка пункт с. Бушинка 

(Тиврівський р-н, (Тиврівський р-н, 

Вінницька обл.)Вінницька обл.)

Відзначення Дня матері у с. Кобринова Гребля Відзначення Дня матері у с. Кобринова Гребля 

(Тальнівський р-н, Черкаська обл.). Захід проведено за (Тальнівський р-н, Черкаська обл.). Захід проведено за 

фінансової підтримки Кернелфінансової підтримки Кернел
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ВЕЛИКОДНIЙ НАСТРIЙ
До Воскресіння Христового компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 

провели ряд заходів та конкурсів у підопічних селах. Все для того, щоб створити 

справді чудовий настрій, подарувати позитивні емоції та приємні презенти 

сільським жителям, які були учасниками святкових активностей.

Отже, у селах Наливайка (Кіровоградська обл.) та Бай-
тали (Одеська обл.) Компанія організувала та провела 
конкурс «Найоригінальніший великодній кошик». Його 

учасниками стали понад 50 місцевих мешканців, зокрема учні 
навчальних закладів.

На розгляд журі представлено домашню випічку: паски 
желейні та сирні, печиво, кекси, розписані вручну та пофарбо-
вані різними способами крашанки, інсталяції кошиків, які були 
заповнені домашніми смаколиками та прикрашені малюнками 
на великодню тематику.

Не менш активно до великодніх розваг долучалися жителі 
сіл Тальянки (Черкаська обл.) та Кальниболота (Кіровоград-
ська обл.). Тут у конкурсах взяли участь понад 30 осіб, серед 

них студенти на учні закладів освіти, пайовики Компанії. Були 
навіть представлені спільні експозиції учнівських класів.

Виставка-конкурс великодніх кошиків, організована Кер-
нел, пройшла на ура і в селі Велика Вулига (Вінницька обл.). 
До дійства долучилися тутешні діти зі своїми доробками та пі-
сенними виступами.  Активну участь брав місцевий народний 
ансамбль «Світанок».

У підсумку до великодніх активностей Кернел долучилося 
понад півтори сотні селян. Ніхто з них не залишився без смач-
ного подарунка. Переможці конкурсів отримали великодні 
кошики з продукцією виробництва Компанії — соняшниковою 
олією, консервацією, а також солодощами. Решті учасників 
вручено корисні пам’ятні брендовані презенти від Кернел.

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

Надія П`яничук, голова Наливайківської сільради 

 «Господині дуже серйозно поставилися до конкурсу, про-
демонстрували свій хист пекти, готувати і представляти ре-
зультати своєї праці. У фойє адмінбудинку сільської ради була 
справжня краса: кошики, прибрані вишиваними рушниками, 
яскравими квітами. Активну участь у конкурсі взяли й працівни-
ці з бухгалтерії та земельного відділу підприємства «Хлібороб» 
(Кернел). Журі, яке складалося з гостей і глядачів, одноголос-
но визначило кошик-переможець. Його наповнила великоднім 
хлібом і випічкою Вікторія Бучко, молода господиня з нашого 
села. Загалом, дійство подарувало передсвятковий настрій, 
думаю, що разом з Кернел, який виділив кошти для цього кон-
курсу, ми започаткували нову традицію в нашому селі».

Світлана Мойсеєва, директор НВК с. Байтали

«Раніше подібні конкурси-виставки відбувалися по класах, а 
цьогоріч за підтримки Кернел вирішили зробити захід загаль-
ношкільним. І він став загальносільським. Дуже відповідально 
поставилися до конкурсної виставки школярі та батьки, взяли 
участь і дитсадківці. Перше місце заслужено дісталося Вікто-
рії Синиці, ця дівчинка — наш шкільний кондитер, на виставку 
вона приготувала печиво у вигляді великодніх писанок. Дру-
гим став Костянтин Тюртюбек — паска, виготовлена у вигляді 
храму, вразила всіх, хто бачив цей виріб кулінарного мисте-
цтва. А Микита Чекан дуже оригінально оформив великодній 
кошик — квіти, весняна зелень, інсталяція, йому журі при-
судило третє місце. На підбитті підсумків представники Кер-

Виставка — конкурс великодніх кошиків, який проходив за організаційної та фінансової Виставка — конкурс великодніх кошиків, який проходив за організаційної та фінансової 

підтримки Кернел у НВК с. Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.)підтримки Кернел у НВК с. Байтали (Ананьївський р-н, Одеська обл.)

Маленькі учасники конкурсу Маленькі учасники конкурсу 

на найкращий великодній кошик із с. Тальянки на найкращий великодній кошик із с. Тальянки 

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

Жителі с. Наливайка Жителі с. Наливайка 

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

Кіровоградська обл.) також Кіровоградська обл.) також 

активно змагалися активно змагалися 

у  Великодньому конкурсі у  Великодньому конкурсі 

від Кернелвід Кернел

нел вручили всім учасникам солодкі подарунки, свої фірмові 
повітряні кульки, а переможці отримали більш цінні призи. 
Без перебільшення, захід був дуже вдалий, батьки, школярі, 
аграрії, всі, хто в цей день завітав до навчального закладу, 
були в захваті від кількості представлених великодніх кошиків, 
умінь та фантазії, з якою все це було зроблено. Спасибі всім, 
особливо дякуємо Кернел за фінансову підтримку».

Світлана Олійник, голова Великовулизької сільради

«Такий конкурс проводився вперше, і він, безперечно, викли-
кав зацікавлення у школярів. Спасибі Кернел за ідею, споді-
ваюсь, що надалі подібний захід буде більш масовим, до нього 
приєднаються господині з села, які продемонструють свої ку-
лінарні здібності».

Виставка — конкурс великодніх кошиків, який проходивВиставка — конкурс великодніх кошиків, який проходив

за організаційної та фінансової підтримки Кернел у с. Велика за організаційної та фінансової підтримки Кернел у с. Велика 

Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)Вулига (Тиврівський р-н, Вінницька обл.)

Учасники конкурсу на найкращий великодній кошик —Учасники конкурсу на найкращий великодній кошик —

жителі с. Кальниболота (Новоархангельський р-н, жителі с. Кальниболота (Новоархангельський р-н, 

Кіровоградська обл.)Кіровоградська обл.)
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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

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Чорноморськ, Полтава

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Старокостянтинів

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Хмельницький, Дніпро

Елеваторні потужності

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ 
Старокостянтинів

Виробничі активи (заводи)

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. 

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ
Полтава

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Чернігів 

Агробізнес

МЕХАНІК
Чернігів, Суми

Агробізнес

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Хлібороб» (Кернел) 
вітає іменинників літа — жителів села Осіївка 

Бершадського району та села Лозова 
Шаргородського району Вінниччини:

•5 червня — Ганну Григорівну Тиховську;
•20 червня — Сергія Івановича Тарчука;
•26 червня — Леоніда Яковича Кордонського;
•3 липня — Анатолія Івановича Макарчука;
•11 липня — Марію Андріївну Бичкову;
•12 липня — Петра Васильовича Тихоненка;
•15 липня — Оксану Іванівну Бак;
•18 липня — Володимира Івановича 
Лановського.

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 «Агро Інвест Україна» 
(Кернел) вітає іменинників літа — жителів сіл  

Тиврівського району Вінниччини:

•11 червня — Галину Михайлівну Антонову;
•18 червня — Марію Самуїлівну Мельник;
•22 червня — Петра Петровича Бондарчука;
•24 червня — Михайла Іларіоновича Глухого;
•25 червня — Марію Іванівну Добровенко;
•10 липня — Ніну Петрівну Губерську;
•10 липня — Василя Даниловича Цимбалюка.

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.

Колективи підприємств «Хлібороб» 
(Кернел) та «Чорна Кам’янка» (Кернел) 
вітають іменинників літа — жителів сіл 

Монастирищенського району Черкащини:

•9 червня — Володимира Олександровича 
Кучера;
•22 червня — Івана Івановича Чернюка;
•26 червня — Надію Іванівну Мартинюк;
•27 червня — Марію Василівну Пелюшкевич;
•9 липня — Івана Петровича Прилуцького;
•21 липня — Надію Олексіївну Казьміренко.

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

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

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

Колектив підприємства «Хлібороб» 
(Кернел) вітає іменинників літа —

жителів сіл Голованівського району 
Кіровоградщини:

•5 червня — Івана Сафроновича 
Гаврилюка;

•6 червня — Лілію Василівну Карпенко;

•6 червня — Раїсу Євгенівну Приблодюк;

•8 червня — Марію Олексіївну Криворучко;

•11 червня — Світлану Володимирівну 
Дацковську;

•10 червня — Василину Нілівну 
Федюшину;

•15 червня — Никифора Васильовича 
Гундюка;

•16 червня — Ольгу Олександрівну Ручко;

•17 червня — Петра Антоновича Олійника;

•19 червня — Ніну Іванівну Кравчук;

•20 червня — Олену Іванівна Дудар;

•24 червня — Людвигу Янівну Тупчієнко;

•26 червня — Любов Миколаївну Колеснік;

•30 червня — Віру Володимирівну 
Чабанюк;

•3 липня — Галину Василівну Царенко;

•4 липня — Олександра Володимировича 
Грабчака;

•9 липня — Галину Іванівну Бершадську;

•9 липня — Петра Леонідовича 
Криворучка;

•9 липня —  Зінаїду Захарівну Кирилюк;

•10 липня — Раїсу Дмитрівну Юрченко;

•11 липня — Юлію Олександрівну Касько;

•11 липня — Тамілу Семенівну Жирну;

•12 липня — Наталію Миколаївну Янчук;

•14 липня — Ніну Володимирівну 
Горбатюк;

•14 липня — Петра Дорофійовича 
Юрченка;

•14 липня — Олександра Антоновича 
Яцишина;

•15 липня — Валентину Василівну Олійник;

•17 липня — Анатолія Антоновича 
Кабацюру.

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Жителі сіл Кіровоградщини, Черкащини, Вінниччини, Одещини, де працюють агропідприємства 

Кернел, можуть виграти 15 тисяч гривень за публікацію про свою громаду в Facebook.УВ
АГА

, 

КО
Н

КУРС
!

Кернел оголошує конкурс для мешканців сіл та громад регіону. 
За розповідь про свою громаду в Facebook найактивніші учасники 

отримають премії, подарунки та екскурсії на виробничі активи Компанії.

ПРО КОНКУРС: 

Суть конкурсу — розповісти про цікаві 

факти та історії, видатні місця та пози-

тивні події у своєму рідному селі.

Для участі слід поділитися яскравими 
моментами життя своєї громади та опу-
блікувати ці розповіді на своїй сторінці у 
Facebook. Учасникам радять прикріпляти 
власні фотографії з цікавих заходів або 
улюблених місць.

ПРАВИЛ КОНКУРСУ ЛИШЕ ДВА:

1  Написати про свою громаду у Facebook
2  Додати хештеги: 

#ЗміниПочинаютьсязТебе
#ДійРазомзКернел
#АгентиРозвиткуГромад

Профіль учасника має бути відкритим, 
щоб організатори конкурсу змогли по-
бачити публікації. Приватність своєї сто-
рінки можна перевірити в налаштуваннях 
соцмережі.

На першому етапі конкурсу найактивніші 
учасники отримають заохочення та мож-
ливість позмагатися за головні призи. 

І місце — 15 тис. грн 

ІІ місце — 10 тис. грн 

ІІІ місце — 5 тис. грн  

Окрім подарунків та грошових премій, на 
учасників чекають екскурсії на виробничі 

активи Кернел.

Підсумки першого етапу оголосять до 22 серпня. У разі виникнення 
додаткових запитань можна зателефонувати за номером: 0-800-501-483

Нагадаємо, Кернел тісно співпрацює з громадами сіл i малих міст. Основне завдання —

фінансово-матеріальна підтримка громадських iнiцiатив, соціальної сфери населених пунктiв. Компанія прагне підвищення рівня життя та добробуту населення України.


