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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.

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Агропідприємства КЕРНЕЛ 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

фінансують чимало проектів для 
якісного дозвілля сільських дітей. 

Про яскраве літо 2019 –
оздоровлення учнів освітніх 
осередків сіл Харківщини та 

Полтавщини, святкування Дня 
захисту дітей, цікаві екскурсії 

читайте на шпальтах.

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 агропідприємств Кернел 
та БФ «Разом з Кернел». Адже на полях 
дозріває урожай, за яким треба догляда-
ти, а у підопічних селах розпочалася ак-
тивна реалізація соціальних проектів. 

Про те, з якими результатами ввій-
шли у літню пору громади сіл Полтавщи-
ни, Черкащини, Харківщини та Київщини 
читайте у номері. 

Спершу хотілося б сказати про один 
з важливих напрямів співпраці громад 
регіону з агропідприємствами Кернел та 
БФ «Разом з Кернел». Йдеться про низку 
спільних проектів, спрямованих на покра-
щення благоустрою та інфраструктури.  
Адже саме у травні-червні левова частка 
коштів, яку спрямовували аграрії Ком-
панії, витрачена саме на подібні справи. 
Зокрема, у двох селах Полтавщини: Мала 
Перещепина (Новосанжарський р-н)
та Морози (Кобеляцький р-н) упорядко-
ване  дорожнє покриття, у с. Красноярка 
(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)
пройшов ремонт водогону, а в с. Кропив-
на (Золотоніський р-н, Черкаська обл.) 
зариблено водойму. Також для ново-
створеного комунального підприємства у 
с. Мехедівка Зорівської об’єднаної тери-
торіальної громади (Золотоніський р-н,
Черкаська обл.) підприємство «Придні-
провський край» (Кернел) передало у 
безоплатне користування техніку. 

Крім цього, разом з Кернел навчаль-
ні заклади регіону провели оздоровчі 
кампанії серед своїх учнів. Завдяки під-
тримці аграріїв Компанії вдалося покра-
щити харчування в пришкільних таборах, 
організувати цікаві екскурсії. Детальніше 
про це на шпальтах видання. 

До слова, завдяки фінансовій під-
тримці підприємства «Говтва» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» у с. Білецьківка 
(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.) 
пройшов Міжнародний полуничний 
фестиваль. А підприємство «Придні-
провський край» (Кернел) направили 
кошти на святкування Дня села Чевельча 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.) та для 
заміни вікон у тутешньому Будинку куль-
тури. 

Окрему увагу хочу звернути на лис-
ти-подяки, які систематично приходять 
на редакційну пошту. У них очільники 
громад та соціальних установ дякують 
аграріям Компанії за їхню чітку позицію —
бути не лише господарниками, які ви-
рощують врожаї, а й помічниками та на-
дійними партнерами для села та людей. 
З цими подяками Ви також зможете 
ознайомитися у номері.

А ще традиційно тут Ви знайдете 
вакансії Компанії, історії успіху тих, хто 
будує свою кар’єру в Кернел, чимало по-
трібної та корисної інформації.

Отже, запрошуємо перегорнути 

сторінки улюбленої газети!

Дякуємо за довіру! І нехай це 

літо стане для нас усіх часом 

яскравих 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

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

 

НАЯВНЕ НАСЕЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ

на 1 травня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-квітні 

2019 року

на 1 травня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-квітні 

2019 року

Україна 42 055 934 42 104 568 41 886 297 41 934 931

Київська обл. 1 771 405 1 769 672 1 765 626 1 763 893

Полтавська обл. 1 396 049 1 398 244 1 388 211 1 390 406

Харківська обл. 2 670 525 2 673 062 2 654 889 2 657 426

Черкаська обл. 1 201 301 1 203 826 1 197 672 1 200 197

м. Київ 2 952 294 2 951 557 2 910 987 2 910 250

IНФРАСТРУКТУРАIНФРАСТРУКТУРА
Компанія Кернел та БФ «Разом 

з Кернел» неодноразово 
фінансували ремонти доріг. 

Так для ОБЛАШТУВАННЯ 

ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 
у селах Мала Перещепина 

(Новасанжарський р-н) 
та Морози (Кобеляцький р-н), 

що на Полтавщині, Компанія 
виділила майже 650 тис. грн.

Згідно з даними 

Держстату, чисельність 

населення України 

на 1 травня 2019 року та 

середня чисельність 

у січні-квітні 2019-го 

становила (осіб).

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

У літо громади сіл Полтавщини, Київщини, Черкащини та 

Харківщини ввійшли з вагомими результатами. Завдяки 

фінансуванню від агропідприємств Кернел та БФ «Разом 

з Кернел» у регіоні реалізовано низку корисних справ: 

упорядкування доріг, ремонт систем водопостачання, 

зариблення водойм, передання техніки для комунальних 

господарств, оздоровлення учнів, екскурсії дітей, 

фінансування фестивалів та Днів села тощо. Проте головне, 

що за бюджетом в майже мільйон гривень, а саме стільки 

витрачено Компанією на проекти, про які йдеться у випуску, 

стоїть реальна дієва допомога, яка зробила умови проживання 

сільських мешканців комфортнішими та цікавішими.
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ЗАРИБЛЕННЯ СIЛЬСЬКОЇ ВОДОЙМИ: 
для екологiї – користь, людям – радiсть

Наша газета вже розповідала про позитивну, екологічно значиму справу на Харківщині — зариблення водойми 

у селі Лебедівка. Естафету добрих справ продовжили у с. Кропивна, що у Золотоніському районі Черкаської 

області. Хороша справа для навколишнього середовища і для людей, адже в результаті зариблення водойми 

очищаються, а згодом там можна не тільки купатися в чистій воді, а й рибалити.

–Загалом, водойма у селі — це велика радість, а наша 
річка доходить до заповідної зони, вона повновод-
на, місця тут дуже красиві. Але, зрозуміло, всьому 

і скрізь потрібен догляд людини, — розповідає Ніна Рябуха, 
голова с. Кропивна. — Отож настав час нашу річку зарибити. 
Причому зробити це з максимальною користю, що означає —

запустити мальків трьох видів риб: коропа, товстолоба та аму-
ра білого.

 Фахівці знають, що товстолобик — риба, яка харчується 
виключно водоростями, отож є корисною для чистоти водойм. 
Товстолоба у народі називають водяною коровою, бо їсть ба-
гато водоростей. Білий амур поїдає очерет, водяну капусту. 

Там, де водяться ці риби, вода прозора та чиста. Організувати 
справу сільській громаді  допомогли  підприємство  «Придні-
провський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», виділив-
ши 30 тис. грн. На ці кошти, а також додатково долучилися всі 
бажаючі у селі, зібравши 24 тис. грн, закупили 312 кг малька 
коропа, 300 кг товстолоба, 390 кг білого амура. Наразі вилов у 
річці заборонено аж до вересня, навіть на вудку. 

— Ми хочемо, щоб риба виросла, це очистить водойму, 
вона стане чистішою. Крім того, такий же «комплект» мальків (по 
50 кг) запустили і в озеро, що в центрі села, — продовжує наша 
співрозмовниця. — Сподіваємося, що й тут вдасться поповнити 
запас риби й очистити воду. Ось так, дякуючи аграріям та всім 
небайдужим односельчанам, вдалося зробити добру справу, тим 
більше, для екології і людей, адже в чистій водоймі і купатися при-
ємніше, і з вудкою посидіти на березі всі полюбляють. Для села 
Кропивна, де мешкає 1348 людей, це велика справа, результатів 
якої чекають усі. Переконана: все буде добре, вже восени ласува-
тимемо смаженими коропами, і природа скаже «спасибі».

ВПОРЯДКУВАННЯ ДОРIГ ТРИВАЄ
Для агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з 

Кернел» пріоритетним напрямом діяльності є фінансова 

підтримка ремонтів сільських доріг і шляхів районного 

значення. Компанія направляє чималі кошти для того, щоб 

покращити стан дорожнього покриття, щоб дороги були 

зручними і безпечними.

Цієї весняно-літньої пори роботи по облаштуванню доріг тривають у різних куточ-
ках країни, на територіях присутності Компанії. А жителі сіл на Полтавщині: Мала 
Перещепина (Новасанжарський р-н) та Морози (Кобеляцький р-н) уже мають 

рівненькі відновлені сотні метрів шляхового полотна. Для облаштування дорожнього 
покриття у цих двох селах Кернел витратив майже 650 тисяч гривень.

НА ЯКИХ ВУЛИЦЯХ ВІДНОВЛЕНО ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ, ЯК ОЦІНЮЮТЬ 
ЗРОБЛЕНЕ ЛЮДИ, МИ ЗАПИТАЛИ В ОЧІЛЬНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

Анатолій ТРОЯН, голова Малоперещепинської сільської ради

«Жителі села Мала Перещепина були дуже стурбовані станом доріг у селі, і зокре-
ма, частиною вулиці Клименка, яка виходить на центральну, там ситуація зовсім була 
критичною. Отож аграрії Кернел, які мають тут орендовані земельні паї, взялися за 
облаштування цієї артерії. Тепер дорога тут рівненька, нове асфальтове покриття 
слугуватиме людям, забезпечуючи зручність та безпеку руху. Компанія витратила на 
облаштування сільської дороги 450 тис.грн, усі роботи зроблено якісно, жителі дуже 
задоволені, що їхнє прохання почули і зробили все необхідне».

Наталія СИНЯГОВСЬКА, голова Озерянської сільської ради

«На території  с. Морози розташований тік, його територія практично виходить на до-
рогу районного значення Кобеляки — Просяниківка. Саме ця ділянка артерії була у не-
приглядному вигляді. Отож цієї весни  аграрії підприємства «Говтва» (Кернел) взялися 
за роботу: було розрівняно територію,  покладено плити. Упорядкована територія має 
значення для всього села, адже ще один його куток (велике перехрестя) має гарний 
вигляд. А Кернел, який постійно допомагає вирішувати багато соціально-значимих для 
громади справ, ще раз довів, що є гарним господарем. Без цієї Компанії ми не уявля-
ємо сьогодні Днів села, розчищених зимою доріг, обкошених від бур’янів узбіч, та ще 
багато важливих справ».

У с. Морози (Кобеляцький р-н, Полтавська обл.) за фінансування 

підприємства «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» пройшов ремонт дорожнього покриття

Підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували 450 тис. грн Підприємство «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували 450 тис. грн 

на ремонт дороги у с. Мала Перещепина (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.) на ремонт дороги у с. Мала Перещепина (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.) 

Фото до ремонту Фото після ремонту
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ЩЕ ОДНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Для компанії Кернел соціальне 

підприємництво є пріоритетним напрямом. 

Адже це дасть можливість сформувати в 

селах умови, які забезпечать високий рівень 

та якість життя, сприятиме поверненню 

молоді, відродженню територій. Серед 

напрямів соціального підприємництва 

важливе місце займає створення 

кооперативів з благоустрою сіл.

Варто зауважити, що створення 
підприємств, які б вивозили 
сміття і обкошували узбіччя, 

слідкували за порядком на стадіонах 
і біля навчальних закладів, надавали 
послуги з оброблення присадибних 
ділянок — приклад реального со-
ціального партнерства. Маючи такі 
обслуговуючі кооперативи чи кому-
нальні підприємства, громади роз-
виватимуться, у перспективі — за-
роблятимуть кошти.

За останній рік, завдяки орга-
нізаційній та матеріальній підтрим-
ці підприємства «Придніпровський 
край» (Кернел), такі господарства 
з’явилися в селах Білоусівка та 
Шрамківка (Драбівський р-н, Чер-
каська обл.),  Богданівка (Яготин-
ський р-н, Київська обл.),  Савинці 
(Оржицький р-н, Полтавська обл.).

А віднедавна у с. Мехедівка 
Зорівської об’єднаної територіаль-
ної громади (Золотоніський р-н, 
Черкаська обл.) створено подібний 
кооператив — комунальне підпри-
ємство «Благоустрій», куди також 

підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел)  безоплатно пере-
дало  трактор МТЗ та інше устатку-
вання. Наскільки громада виграла 
від нового підприємства, кому на-
даються послуги і які саме, чи стало 
чистіше у населеному пункті, і як про 
комунальне підприємство відгуку-
ються люди, розповів  Юрій Гунько, 
голова ОТГ.

— Цього року ми прислухалися 
до гарного досвіду Кернел і ство-
рили комунальне підприємство, 
яке й назвали «Благоустрій», адже 
основне його завдання — підтри-
мувати належний рівень порядку 
на території шести  сіл об’єднаної 
громади, — говорить наш спів-
розмовник. — Немала територія, 
і, звичайно, кожного разу просити 
трактор та інше знаряддя, щоб по-
косити узбіччя чи вивезти сміття, 
це постійно відволікати людей від 
основної роботи, підлаштовувати-
ся одне під одного. Те, що рішення 
організувати комунальне підприєм-
ство було правильним, громада уже 

відчула. Зрозуміло, основою всього 
став наданий нам в оренду за 1 грн 
в рік трактор МТЗ від Кернел. Також 
Компанія надала й інший інвентар: 
культиватор, навісний грейдер, 
плуг, гноєрозкидач.

Варто зауважити, вже цієї весни 
жителям села  надавалися послуги 
щодо оранки городів. За кошти сіль-
ської ради придбали навісну косар-
ку, і завдяки тому, що працює кому-
нальне підприємство, у всіх шести 

селах обкошені узбіччя доріг, виго-
ни, вчасно вивозиться сміття. 

— Як керівник громади вва-
жаю, що такий крок був дуже ефек-
тивним, це справді перспективно, 
продовжує Юрій Гунько. — Наразі 
у новоствореному КП працює шес-
теро людей, передбачається, що 
буде ще 2-3 робочих місця. У селі 
Зорівка діє водопровід, віднині за 
його станом теж слідкуватиме КП 
«Благоустрій». 

До слова, у громади Зорівської 
ОТГ з аграріями Кернел завжди скла-
далися якісні  партнерські відносини, 
адже це соціально-відповідальна Ком-
панія. Починаючи з 2017 року, згідно 
з домовленостями реалізовувалися  
проекти з благоустрою. Але ось така 
далекоглядність, коли Кернел ініціює 
передачу техніки для користування 
комунальним підприємствам, свід-
чить про прагнення  Компанії до  ре-
альних позитивних змін у громадах.

Підприємство «Придніпровський край» (Кернел) Підприємство «Придніпровський край» (Кернел) 

передало у безоплатне користування для КП «Благоустрій» Зорівської ОТГ передало у безоплатне користування для КП «Благоустрій» Зорівської ОТГ 

(Золотоніський р-н, Черкаська обл.) техніку та устаткування(Золотоніський р-н, Черкаська обл.) техніку та устаткування

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та 
глобальних рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшав-
ській фондовій біржі. У 2011-му IPO Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік Компанія 
лідирує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел визнано най-
більш прозорою Компанією галузі АПК відповідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні.  У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку 
євробондів, розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. 
На частку Кернел припадає близько 8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел постачає у понад 60 країн світу, серед 
основних ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Перероб-
ні потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік.
Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльностi — сiльгосп-
виробництво. Щороку Компанія постачає на міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію 
у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну продукцію на по-
над  550 тис. га землі. Одночасно з виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна 
спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фінансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня життя 
та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в 
програму пiдтримки територiальних громад «Разом з Кернел».
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». У Полтавській області Ком-
панія обробляє землі в Оржицькому, Лубенському, Пирятинському, Гребінків-
ському, Глобинському, Кременчуцькому районах та представлена підприємства-
ми «Вишневе-Агро» (Кернел), «Юнігрейн-Агро» (Кернел). У Новосанжарському, 
Кобеляцькому, Кременчуцькому, Козельщинському районах Полтавщини пра-
цює регіональне управління «Аршиця» (Кернел) (у структурі «Говтва» (Кернел). У 
Решетилівському та Семенівському — «Говтва» (Кернел). У Зіньківському, Коте-
левському, Чутівському — регіональне управління «Україна» (Кернел) (у структу-
рі «Говтва» (Кернел). У Драбівському та Золотоніському районах Черкащини, а 
також у Яготинському районі Київської області інтереси Кернел представляє під-
приємство «Придніпровський Край». У Чигиринському районі Черкащини та Світ-
ловодському районі Кіровоградщини працює підприємство «Кам’янка» (Кернел). 
Що ж до Харківської області, то тут компанію Кернел представляють: підприєм-
ство «Мрія» (Кернел), що працює в Лозівському, Сахновщинському, Кегичівсько-
му, Нововодолазькому, Красноградському та Валківському районах, «Красно-
павлівський КХП» (Кернел), що орендує землі в Лозівському, Первомайському, 
Сахновщинському та Балаклійському районах, а також підприємство «Україна» 
(Кернел), що обробляє паї в Шевченківському районі області. На вказані підопічні 
території поширюються й соціальні програми Благодійного фонду.

ДОВIДКА
ВIДРЕМОНТУВАЛИ СIЛЬСЬКИЙ ВОДОГIН

Вода — благо, якого не помічаєш, коли вона є. А коли проблема, то розумієш і оцінюєш як 

найбільше багатство. У багатьох регіонах України сільські мешканці користуються водогонами. 

Вже не одне десятиліття транспортують вони воду до осель. Та з часом виходять з ладу життєдайні 

артерії: там порив, там мотор згорів. Дуже часто громади не в силах самі справитися з проблемою, 

тим більше в таких ситуаціях дорогий кожен день. Для агропідприємств Кернел та БФ «Разом 

з Кернел»  подібні звернення від селян — не рідкість, тому вони готові оперативно втручатися в 

ситуацію й надавати допомогу, щоб відновити водопостачання.

Нещодавно аграрії Компанії  
надали допомогу жителям 
села Красноярка Сахнов-

щинського району, що на Харків-
щині. Про ситуацію розповідає  
Сергій Богинський, місцевий жи-
тель, який активно долучився до 
вирішення проблеми.
— Водогоном у двох селах, про-
тяжність якого 5 кілометрів, ко-
ристувалися у 80 дворах. Водо-
провід прокладено 30 років тому, 
певно, нині настав той час, коли 
там згнили деталі, от і пішли про-
риви. Як тиждень, так і маємо 
проблеми, — каже наш співроз-
мовник. — Зібралися громадою, 
мовляв, треба згуртуватися, якщо 
хочемо й надалі бути з водою. Та 
за основною підтримкою зверну-
лися до Кернел, знаючи, що вони 
завжди допомагають громадам. 
Підприємство «Мрія» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел»  справді 
допомогли дуже оперативно й ді-
єво. Нам надали в користування 
башту із молочнотоварної ферми, 
виділили для роботи екскаватор, 
який тиждень працював на нашо-

му об’єкті. А ще профінансували за-
купівлю потрібних матеріалів із ви-
сокоякісного пластику. Роботи було 
й справді багато, але ми всі разом 
справилися. Велике спасибі всім, 
хто долучився до спільної справи. 
Нині водогін працює, всі жителі за-

доволені й щиро вдячні. Ми на-
правили лист-подяку в районну 
газету «Колос», де назвали всіх 
причетних до справи, в тому 
числі подякували підприємству  
«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел».

Проект ремонту водогону, який проходив Проект ремонту водогону, який проходив 

за фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) за фінансування підприємства «Мрія» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у с. Красноярка та БФ «Разом з Кернел» у с. Красноярка 

(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)(Сахновщинський р-н, Харківська обл.)
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

НА СТАРТ! УВАГА! ЛIТО!
Створення належних умов для навчання, виховання та дозвілля дітей — один із пріоритетних напрямів соціальної 

політики агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». Щодня Компанія дбає про те, щоб малеча з сіл 

зростала в добробуті та комфорті. У червні значне фінансування аграрії Компанії спрямували для того, щоб створити 

яскраве літо для учнів освітніх осередків сіл Харківщини та Полтавщини. Бюджет витрат Кернел на проекти, про які 

йтиметься у матеріалі, склав понад 100 тис. грн.

ДО «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРКУ» ЗА ЕМОЦIЯМИ
Подорожі є обов’язковою складовою щастя. У якому б віці ми не були, подорожі наповнюють наше 

життя новими емоціями, зустрічами, знаннями. Унікальних місць, куди варто здійснити подорож, 

дуже багато навіть поряд. Ось, наприклад, у Дергачівському районі Харківської області є регіональний 

ландшафтний парк площею 140,5 га — один з об’єктів природно-заповідного фонду України. Про 

поїздку сюди мріяли діти села Бесарабівка (Кегичівський р-н, Харківська обл.).

–Дитячі мрії повинні збу-
ватися, — говорить 
голова сільської ради 

Валентина Герасименко. — Отож на 
початок літа ми запланували поїздку 
до «Фельдман-Екопарку», у селище 
Лісне, там є що подивитися дітям. За 

фінансовою допомогою звернулися 
до підприємства  «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», адже знаємо 
їхню відповідальну позицію, що сто-
сується підтримки громади.
Справді, аграрії Компанії зробили  
дітям подарунок, адже транспорт та 

солодощі дітям на дорогу — це за-
трати Кернел.
— Поїздка стала незабутньою поді-
єю для 55 дітей, вони були у захваті 
від побаченого, — продовжує роз-
повідь керівник громади. — Кон-
тактний зоопарк, унікальні рослини 
в природному середовищі, кінний 
манеж, можливість погодувати і 
погладити тваринок, ознайомлен-
ня з роботою гуртка юних нату-
ралістів, у якому діти доглядають 
тварин — усе, що вдалося побачи-
ти, наповнило дітей позитивними 
емоціями. Спасибі підприємству  
«Мрія» (Кернел) за розуміння, за 
незабутній подарунок дітям. Дуже 
важливою для формування юних 
громадян є ось така реальна тур-
бота дорослих.

Поїздка до «Фельдман-Екопарку» учнів школи Поїздка до «Фельдман-Екопарку» учнів школи 

с. Бессарабівка  (Кегичівський р-н, Харківська обл.)с. Бессарабівка  (Кегичівський р-н, Харківська обл.)

ДЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДIТЛАХАМ, 
НАПОВНИЛИ СВЯТКОВИМ НАСТРОЄМ

Разом зі світовою спільнотою Україна повсюдно відзначає 

1-го червня — Міжнародний день захисту дітей. Дорослі, які й 

покликані зробити дитинство щасливою порою, наповнюють 

цей день цікавими заходами.

Кернел — не виключення, а скоріше — яскравий приклад, як по-
трібно дбати про дитинство, адже з нього виростає наше май-
бутнє. Ми постійно розповідаємо про хороші справи Компанії, 

спрямовані на підтримку дітей та молоді, але цю тему завжди є чим 
продовжити. Наприклад, на Харківщині, у с. Красноярка (Сахнов-
щинський р-н)  та с. Петрівка (Красноградський  р-н), День захисту 
дітей святкували за підтримки підприємства  «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Як це було  розповіли представники громад.

Валентина ЧЕРКАС, в.о. голови 
с. Красноярка

«Початок літа традиційно — дитя-
чий день, ми дуже любимо і ша-
нуємо наших найменших жителів. 
Їх — 55, отож і робимо в цей день 
для них свято. І цього разу зібра-
лися біля сільського клубу, вітали 
наших діточок, пригощали їх со-
ками і печивом, була цікава роз-
важальна програма, конкурси. А 
от центральна подія — відкриття 
дитячого майданчика, кошти на 
облаштування якого виділили 
підприємство  «Мрія» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Всі робо-
ти були вчасно зроблені, тепер 

наші діти мають місце для роз-
ваг. Комплект гойдалок для дітей 
різного віку, гірки, лавочки – все 
надійно зроблено і змонтовано, 
яскравими кольорами радує ді-
тей. Та й дорослі задоволені, що 
вдалося зробити таку справу для 
їхніх чад. Спасибі Кернел за те, 
що дбають про розвиток наших 
сільських територій і роблять ді-
тей щасливими».

Ольга ЛИТВИН, 
бібліотекар, с. Петрівка

«У Петрівському НВК традиційно 
відзначали День захисту дітей, 
свято вдалося, адже його під-
тримали дорослі. Захоплення у 

дітей викликають конкурси, які 
ми проводимо в бібліотеці. Бо ж 
за правильні відповіді нагороджу-
ємо солодощами. У конкурсі на 
швидкість використали кульки з 
брендом Кернел, діти знають, що 
ця Компанія – їхній гарний друг, є 
спонсором таких веселих і пізна-
вальних свят. Ми щиро вдячні під-
приємству «Мрія» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» за надану фі-
нансову підтримку, кошти, на які 
закуплено солодощі. Дітям дуже 
сподобалося свято. А нам, до-
рослим, приємно, що маємо на-
дійного партнера як Кернел, який 
підтримує наші заходи для дітей 
ось уже третій рік поспіль».

За фінансової підтримки підприємства За фінансової підтримки підприємства 

«Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у селах «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у селах 

Харківщини відзначили День захисту дітейХарківщини відзначили День захисту дітей
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ПIДТРИМАЛИ ДIЯЛЬНIСТЬ ПРИШКIЛЬНИХ ТАБОРIВ
Головне завдання на літо для 

малечі — гарно відпочити, 

набратися сил та позитивних 

емоцій. Тоді як для дорослих 

задачі дещо інші: потурбуватися 

про те, аби сезон канікул 

був не тільки барвистим, а й 

комфортним для дітей. З метою 

організації якісного дозвілля 

для діток фактично при всіх 

навчальних закладах у червні 

діяли пришкільні літні табори. 

Активно вони працювали на 

Харківщині.

Необхідну підтримку для їхньо-
го функціонування надавали 
підприємство «Мрія» (Кер-

нел) та БФ «Разом з Кернел». Зо-
крема, кошти на літнє оздоровлення 
в межах роботи пришкільних таборів 
отримали школи сіл Чернігівське, 
Смирнівка та Домаха, що у Лозівсь-
кому районі області.

Віктор БУТЕНКО, директор ліцею с. Чернігівське

«У літньому таборі, який є традиційною формою 
оздоровлення, у нашому навчальному закладі 
перебувало 55 дітей. Для них ми організовуємо 
багато цікавинок, хочеться, щоб їхній відпочи-
нок був цікавим, розширював кругозір, зміцню-
вав здоров’я. Значима стаття затрат — харчу-
вання, адже діти перебувають у пришкільному 
таборі 14 днів, харчуються два рази. Саме на 
харчування надали кошти підприємство «Мрія» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Завдяки цьо-
му нам вдалося організувати харчування дітей 
на високому рівні. Ми щиро дякуємо Компанії, з 
якою вже склалися ділові стосунки, бо ці  агра-
рії  допомагають із проведенням ремонтних ро-
біт, виділяють  транспорт для поїздок дітей на 
змагання, фестивалі, олімпіади».

Ольга ЖДАНЕЙ, директор НВК с. Смирнівка

«У пришкільному оздоровчому таборі перебува-
ло 93 дитини з 1 по 10 клас, це практично 100% 

охоплення. Ще в квітні ми звернулися до підпри-
ємства  «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»  
з проханням виділити кошти на харчування. 
Хочеться, щоб діти влітку поїли більше овочів, 
фруктів, соків, того ж морозива. І нам не відмо-
вили, завдяки чому сніданки й обіди школярів 
були дуже смачними і корисними. Традиційно 
літній оздоровчий табір ми наповнюємо екс-
курсіями, поїздками, спортивними змаганнями. 
Цього року у програму табору дуже гармонійно 
увійшов випускний 9 класу, захід перетворився 
на красиве дійство. Ми були раді гостям — пред-
ставникам Кернел, кольорові орендовані кульки 
розцвіли яскравим зеленим кольором добра і 
благополуччя. Ми щиро вдячні нашим постійним 
і незмінним партнерам в особі аграріїв «Мрія» 
(Кернел) за всебічну підтримку».

Наталія БОРЗЬОНОК, директор НВК с. Домаха

«Цьогоріч ми організували мовний літній табір, 
щоб удосконалити знання дітей з англійської. А 
ще чимало цікавих екскурсійних заходів. Відбу-

лася поїздка на хлібозавод «Рома» у м. Перво-
майськ, де побачили, як виготовляється хліб. А 
у м. Лозова побували в залізничному депо та 
пожежній частині. Потім відвідали автошколу, 
де дітей «перевірили» на знання правил до-
рожнього руху. Школярі дуже задоволені від-
починком у пришкільному таборі, адже кожен 
день дарував щось нове, незвичайне. Ми щиро 
вдячні підприємству  «Мрія» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» за надану допомогу, завдяки 
якій організовано стільки поїздок. Утім, ще одна 
залишається на кінець літа — 24 дитини, серед 
яких і діти пайовиків Кернел, діти із соціально-
вразливих категорій, наші переможці олімпіад 
і лідери шкільного самоврядування поїдуть у 
м. Солідар, до сольової шахти. Це пізнавальна 
екскурсія, яка також має й оздоровче значення, 
адже передбачений і сеанс у сольовій кімнаті. 
Отож усі, і педагогічний колектив, і батьки, а 
особливо діти, дуже пишаються, що ми маємо 
таких помічників, як аграрії Кернел, завдяки їх-
ній підтримці  дитячі мрії збуваються».

ДЕТАЛІ – У КОМЕНТАРЯХ

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

взяли фінансову участь в організації літнього оздоровлення учнів шкіл сіл Домаха, взяли фінансову участь в організації літнього оздоровлення учнів шкіл сіл Домаха, 

Чернігівське та Смирнівка (Лозівський р-н, Харківська обл.)Чернігівське та Смирнівка (Лозівський р-н, Харківська обл.)

ПОРИНУЛИ В СВIТ АГРАРIЇВ
Пришкільний табір «Орлятко», що діяв у Глинському НВК (Світловодський р-н, 

Кіровоградська обл.) об’єднав школярів з 1 по 10 клас. Це 87 дітей, яких щодня чекали 

цікаві тематичні програми. «День вишиванки» і «День спорту», «День знань» і 

«День загадок» – сумувати і байдикувати було ніколи. Та, як відчувалося із розмов, 

найбільше відвідувачам табору сподобався «День хліба».

–Ідея провести «День хліба» народилася 
від того, що ми постійно співпрацюємо  
з підприємством  «Говтва» (Кернел). 

Ці аграрії допомагають навчальному закладу, 
хотілося, щоб і діти побачили на власні очі, як 
вони  господарюють, з чого і як виростає хліб, 
— ділиться Петро Адамов, директор НВК. — За-
цікавилися не тільки школярі, а й учителі, тому 
ми вирішили організувати екскурсію до машин-
но-тракторної бази цього підприємства, що 
розташоване у нашому ж селі. 
Сучасні потужні багатофункціональні меха-
нізми, агрегати для оранки, посіву, обробітку 
грунту — аграрії дозволили школярам і педа-
гогам не тільки оглянути сільськогосподарське 
приладдя, а й побувати за штурвалом цих по-
льових кораблів. 
— Екскурсія, здавалось би, домашнє діло, але 
емоцій було надзвичайно багато, — продовжує 
Петро Анатолійович. — Кожен відчув свою при-
четність, тим більше  чимало батьків наших ви-
хованців працюють на підприємстві «Говтва» 

(Кернел). У четвертокласниці Люби тато Руслан 
Сандуленко — працівник Компанії, в Осауленко 
Насті тато тут теж працює, Ангеліна Яременко 
знає, що її мама щодня йде на роботу до «Говт-
ва» (Кернел), у Софійки Обермот батько охоро-
нець на цьому об’єкті, а у Дмитра Помазанного 
—різноробочий, у Софії  Кулик мама — праців-
ник цього товариства. Отож екскурсія наповни-
лася ще й родинними почуттями, гордістю, що 
ось тут, на такому сучасному агропідприємстві, 
працюють батьки, вирощуючи врожаї, дбаючи 
про добробут родин і села. 
Аграрії Кернел з радістю приймали юних гостей, 
разом смакували чаєм з круасанами та різними 
смаколиками, говорили, ділилися враженнями 
та планами на майбутнє. Без сумніву, серед ни-
нішніх екскурсантів є ті, хто продовжить справу 
своїх батьків.
Учасники незабутньої екскурсії висловлювали 
щиру вдячність за такий цікавий день, за друж-
ні партнерські стосунки, які з кожною доброю 
справою тільки зміцнюються.

Екскурсії учнів навчального закладу с. Глинськ  (Світловодський р-н, Екскурсії учнів навчального закладу с. Глинськ  (Світловодський р-н, 

Кіровоградська обл.) на МТБ підприємства «Говтва» (Кернел)Кіровоградська обл.) на МТБ підприємства «Говтва» (Кернел)
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  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Олександр Вадимович СолодОлександр Вадимович Солод      

 Посада:Посада:  інженер на підприємстві «Говтва» (Кернел), Семенівський р-н, Полтавська обл.інженер на підприємстві «Говтва» (Кернел), Семенівський р-н, Полтавська обл.  
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

«З діяльністю компанії Кернел був знайомий давно. Часто спостерігав за заліз-
ними гігантами, які обробляли поля навколо сіл, бо ж машинно-тракторна база 
(далі МТБ — ред.)  Бакумівка (Кернел) розташована за 2 км від дому. Та й моя мама 
працювала раніше у цій Компанії. А коли прийшов час обирати професію твердо ви-

рішив, що це буде саме інженерія та агровиробництво. Спочатку було навчання в коледжі за напрямом тех-
нік-механік, потім в аграрному виші на агроінженерії, до речі, ще зараз є студентом магістратури. У Кернел 
прийшов на позицію механізатора, а вже через кілька місяців праці мені запропонували посаду інженера на 
тій же МТБ Бакумівка. Наразі я  контролюю процеси ремонтів техніки та агрегатів, які закріплені за нашим 
відділком — це сучасні трактори, комбайни, сівалки, оприскувачі. Також веду журнали обліку робочого часу 
співробітників, долучаюся до організації доставки запасних частин тощо. За роки роботи в Кернел я пере-
конався, що це справді та Компанія, що є лідером галузі, тут є можливість професійного розвитку, тут отри-
муєш колосальний досвід та стаєш професіоналом. Чи вважаю я себе успішним? Так! Адже я затребуваний, 
бо з кожним днем я рухаюся вперед, ставлю перед собою мету та досягаю її. Хочу подякувати своїм колегам 
за надійне плече підтримки, а керівництву за розуміння та можливість реалізації».

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

СТОВ «ГОВТВА» (КЕРНЕЛ) РУ АРШИЦЯ

Водій автотранспортних засобів

Досвід роботи від 1 року. Наявність категорії D 
(пасажирські перевезення).

Полтавська обл., Новосанжарський р-н, 
с. Мала Перещепина

Контактна особа:

Ольга Бодак

Детальна інформація за номером:

(050) 308-62-38

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

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.

Тетяна Сергіївна БондаревськаТетяна Сергіївна Бондаревська      
 Посада:Посада:  бухгалтер на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), бухгалтер на підприємстві «Придніпровський край» (Кернел), 

м. Золотоноша, Черкаська обл. м. Золотоноша, Черкаська обл. 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2008 року з 2008 року

«Ще з шкільних років мене цікавили цифри та все, що пов’язане з математичними 
розрахунками. Тому вибір професії напряму фінансів та обліку був очевидним. Після 
отримання диплому фінансиста розпочала шукати місце для працевлаштування. Про 

вакансію на підприємстві  Кернел дізналася в районному центрі зайнятості, пройшла співбесіду та розпо-
чала свою професійну діяльність. І так уже 11 років. Спочатку була бухгалтером по тваринництву, після реор-
ганізацій змінювалося чимало бухгалтерських ділянок, от тепер, наприклад, моя зона відповідальності  — це 
вхідні та вихідні послуги від постачальників. Тобто, згідно з активами виконаних робіт, вношу інформацію 
в 1С. Знаєте, що найбільше імпонує — можливість удосконалювати свої знання на різних ділянках бухгал-
терського обліку. Крім цього, у Кернел є чимало програм для співробітників, які дозволяють розвиватися. Я 
задоволена тим, що я маю зараз стабільну роботу, родину, колег, які завжди допоможуть. У цій Компанії є до 
чого рости, а значить, є можливість ставати успішними. Головне — не зраджувати своїй меті та принципам, 
виконувати роботу якісно, відповідально та, якщо говорити саме про бухгалтерію, максимально точно».

СТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ» (КЕРНЕЛ)

Водій автотранспортних засобів

Наявність категорії С, Е.

Золотоніський р-н., Черкаська обл., Яготинський р-н., Київсь-
ка обл., Оржицький р-н., Глобинський р-н., Полтавська обл.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Наявність відповідного посвідчення різних категорій.

Золотоніський р-н., Черкаська обл., Яготинський р-н., Київсь-
ка обл., Оржицький р-н., Глобинський р-н., Полтавська обл.

Сезонний охоронник

Наявність власного автомобілю.

Золотоніський р-н., Черкаська обл., Яготинський р-н., Київсь-
ка обл., Оржицький р-н., Глобинський р-н., Полтавська обл.

Контактна особа:

Маргарита Куцурук

Детальна інформація за номером:

(067) 513-32-92

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 гідну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — 

прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi. 

СПАСИБI, ЩО ДБАЄТЕ ПРО МЕДИЧНИЙ 
ЗАКЛАД 

«У нашому селі Троїцьке фельдшерсько-акушерський пункт обслуговує 
213 дорослих і 30 дітей. Практично щодня до нас заходять люди, адже здо-
ров’я — справа серйозна, а ми ж для односельчан найближча медицина. 
Виміряти тиск, рівень цукру в крові, послухати, а чи то й просто вислухати 
всі скарги, де що болить — це наш обов’язок. 

Такі медичні заклади, як наш фельдшерсько-акушерський (далі ФАП —
Ред.) – потрібні жителям сільських населених пунктів, але й нам потрібна 
допомога, тому що фінансування не покриває всіх потреб. Отож і звертає-
мося ми до благодійників, хто може надати відповідну підтримку. Підпри-
ємство «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» завжди приходять нам 
на допомогу. Вони ж відгукнулися на прохання про придбання інгалято-
ра. Цей медичний пристрій дуже допомагає, коли йдеться про лікування 
астми, пневмонії, захворювань верхніх дихальних шляхів. Це надзвичайно 
важливо, коли ФАП поповнюється сучасними інструментами та прила-
дами, адже тоді ми, його працівники, впевненіше себе почуваємо, адже 
маємо чим протистояти недугам. Отож від імені всіх жителів висловлюю 
щиру вдячність аграріям Кернел за те, що вкладають кошти у нашу сільську 
медицину. Придбання інгалятора — це вже другий приклад допомоги. А 
ще минулої осені підприємство «Мрія» (Кернел) привезли нам машину на-
рубаних дров — отож опалювальний період ми та наші пацієнти пережили 
в теплі. Велике спасибі, що в щоденних буднях не забуваєте й про об’єкти 
соціальної сфери. Хай у всіх вас аграріїв Кернел буде міцне здоров’я та 
успішні результати».

З повагою і щирою вдячністю, Ольга РЕУЦЬКА, 

завідуюча ФАП у с. Троїцьке (Шевченківський  р-н, Харківська обл.)

ШКОЛА ВIДЧУВАЄ 
ПОСТIЙНУ ПIДТРИМКУ

«Приємно писати такі листи, говорити слова 
вдячності за підтримку. Весь наш педагогічний 
колектив, батьки, щиро вдячні аграріям Кернел 
за всі хороші справи, зроблені для нашого освіт-
нього закладу. Навчально-виховний комплекс 
нині об’єднує початкову школу та дитячий садо-
чок, це 37 діток, які виростають у прекрасному 
селі Топилівка. 
Уже стало доброю традицією, що представники 
Кернел та БФ «Разом з Кернел»  постійно прихо-
дять з подарунками на свята, вручають діткам со-
лодощі та сувеніри на пам’ять про роки навчання 
в школі. За першим зверненням нам виділяються 
кошти для ремонту школи, придбання необхідних 
матеріалів. Така підтримка — свідчення небайду-
жого ставлення до проблем освіти. Ми всі, дирек-
ція, вчителі, батьки і діти бажаємо кернелівцям 
здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, душевного 
спокою і достатку. Низький уклін Вам за самовід-
дану працю, за те, що дбаєте про майбутнє Укра-
їни, яке виростає із сьогоднішніх учнів». 

З повагою, Ніна ОРЖЕХІВСЬКА, 

директор Топилівського НВК, 

(Чигиринський р-н, Черкаська обл.), 

а також педагогічний, батьківський 

та учнівський колективи

Підприємство «Мрія» (Кернел) Підприємство «Мрія» (Кернел) 
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(Шевченківський р-н, Харківська обл.) інгалятор(Шевченківський р-н, Харківська обл.) інгалятор
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

  РАЗОМ З КЕРНЕЛРАЗОМ З КЕРНЕЛ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ІНІЦІАТИВАІНІЦІАТИВА

У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ВИШНЕВОГО – НОВИЙ МУЗИЧНИЙ ЦЕНТР
Культурні осередки у селах присутності компанії Кернел відчувають постійну підтримку. Сільські клуби 

і Будинки культури виконують сво роль згуртування громади, привітними вогниками горять їхні вікна, 

запрошуючи на концертні програми, вечори відпочинку, театральні прем’єри, урочисті збори — і у багатьох 

випадках ніякий Інтернет не замінить людям радість живого спілкування з мистецтвом. Тим більше, коли на 

сцені у головній ролі (от тобі й артистка!) — сусідка, а неймовірний гітарист — колега по роботі.

Мільйони гривень спрямовують агропідприємства  
Кернел та БФ «Разом з Кернел»  на проекти з під-
тримки культури. Тут і ремонти приміщень (переваж-

но вони будувалися у 70-ті роки минулого століття), встанов-
лення нових металопластикових вікон, придбання апаратури, 
пошиття сценічних костюмів для аматорських колективів, фі-
нансування поїздок на творчі фестивалі та конкурси.

Ось і нещодавно в Будинок культури села Вишневе 
(Оржицький  р-н,  Полтавська обл.)  придбано музичну  апа-
ратуру.

— Музичний центр від підприємства  «Придніпровський 
край» (Кернел) встановили в танцювальній залі, — розпові-
дає Іван Товстоп`ят, директор закладу. — Він нам потрібен 
для організації заходів, для репетицій, для молодіжних дис-
котек. Це один із фактів підтримки з боку Кернел, а ми щиро 
вдячні за постійну увагу цієї Компанії.

У  розмові з Іваном Ігоровичем дізнаємося, що у їхньому 
Будинку культури працює 10 творчих колективів, деякі мають 
звання народних, отож їх часто запрошують на різні захо-
ди. Зрозуміло, що свого транспорту заклад культури не має, 

отож звертаються до Кернел. І аграрії не відмовляють, адже 
знають: артистам-аматорам такого рівня потрібна аудиторія, 
а глядачам — гарні концертні номери. У «якості» артистів із 
села Вишневе сумніватися не доводиться. На який колектив 
не глянь – самобутні, талановиті, вміють захопити глядача і 
слухача. Хоровий колектив об’єднав любителів співу навіть з 
інших сіл, він завжди стає окрасою свят; ансамбль народної 
пісні «Горицвіт», в якому співають люди, яким уже за 60, є на-
віть і  78 років, у 2013 році здобув звання народного; чоловічий 
ансамбль «Отаман» — це 8 місцевих жителів, яких оплесками 
не відпускають, де б не співали. Так само милують голосами 
жінки з вокального ансамблю «Чарівниця» — вчителі, медики, 
працівниці бухгалтерії. А самодіяльні майстри сцени радують 
односельців гарними спектаклями.

— Ще один колектив нашого Будинку культури — приклад 
того як збуваються мрії, — розповідає з піднесенням у голо-
сі Іван Товстоп`ят. — У сільського голови Валентини Гарбуз 
була мрія, щоб у Вишневому відновити духовий оркестр. Ми 
шукали тих, хто може грати на духових інструментах, купува-
ли по одному інструменту в рік, але від мрії не відступилися.

Ось уже п`ять років на День Перемоги і на День села, 
яке відзначають 28 серпня, грає свій духовий оркестр. А 
цього року, 5 травня, на обласному фестивалі духової музи-
ки колектив виборов друге місце.

Гордістю Вишневого, всього району та, навіть області, 
називають фахівці ансамбль народних інструментів «Чер-
вона калина». Колектив, який об’єднав дітей та дорослих, 
був учасником проекту «Україна має талант», отримавши 
три «так» увійшли у двадцятку. У 2018 та 2019 роках бра-
ли участь у Міжнародному фестивалі «Україна єднає світ», 
отримали запрошення поїхати до Болгарії, але, на жаль, не 
знайшли коштів. А от на Сорочинський ярмарок, завдяки 
тому, що аграрії Кернел надали транспорт, минулоріч їзди-
ли і повернулися у Вишневе з Гран-прі.

Підприємство Підприємство 
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придбали для закладу культури с. Вишневе (Оржицький придбали для закладу культури с. Вишневе (Оржицький 
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ПОЛУНИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НА КРЕМЕНЧУЦЬКIЙ ЗЕМЛI

«Білецьківський край — полуничний рай» — так цікаво 

назвали свій фестиваль у мальовничому селі Білецьківка 

(Кременчуцький р-н, Полтавська обл.), яке, можливо, 

нічим особливим серед інших і не відрізнялося, аж поки 

знайшли креативну ідею та заінтригували. Тепер вони 

відомі всій Україні.

Вже чотири роки поспіль запрошують людей з усіх усюд на 
своє оригінальне, наповнене різними цікавинками, дій-
ство. Ще б пак, хто ж не спокуситься на полуничний рай? 

А от запитання, який же він на смак, полуничний борщ, залиша-
ється без відповіді для тих, хто там не побував. Однак, знайдені в 
Інтернеті схвальні відгуки про фестиваль і полуничний борщ вра-
жають. Виявляється, господині на Полтавщині здавна на початку 
літа клали в борщ не помідори, а саме полуниці, якими в цьому 
куточку України дуже щедро обдаровує матінка-природа. 

Отож полуничний борщ та вареники з полуницями – коронні 
страви святкового столу і водночас, родзинки свята, а крім цього 
– скільки всього придумали організатори. Однак, для реалізації 
ідеї завжди потрібна реальна підтримка, саме вона й надійшла 
від підприємства  «Говтва» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 

— Наше свято завжди багатолюдне, тут реально і цього 
року зібралося не менше п’яти тисяч гостей, місцеві і з сусідніх 
районів, адже у нас цікава програма, — розповідає Євгенія Хо-
рольська,  жителька Білецьківки, голова оргкомітету. — Містеч-
ко майстрів, які діляться таємницями гончарства і ковальства; 
вироби з лози, хатинка-музей ентузіаста краєзнавства Віталія 
Устенка, де зібрано величезну кількість експонатів; пінне шоу, 
катання на квадроциклах та виставка ретро-мотоциклів. Окре-
мо сформували дитячу зону, де працювали аніматори». 

Учасників фестивалю радували своїми номерами аматори 
сцени, а вже ввечері виступила сучасна кавер-група «Дебош» 
із Дніпра. 

Відразу ж після події її організатори і на просторах Всесвіт-
ньої мережі та в інтерв’ю, висловлювали величезну подяку Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел» за надану спонсорську допомогу в 
організації Всеукраїнського полуничного фестивалю, акценту-
ючи, що успішна реалізація цього заходу на такому рівні була б 
неможлива без вагомої фінансової участі цієї Компанії.

Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» стали спонсорами Компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» стали спонсорами 

Всеукраїнського полуничного фестивалю, що пройшов Всеукраїнського полуничного фестивалю, що пройшов 

у с. Білецьківка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)у с. Білецьківка (Кременчуцький р-н, Полтавська обл.)

У ЧЕВЕЛЬЧI НА ТРАВНЕВОГО МИКОЛАЯ 
ЗУСТРIЧАЮТЬСЯ ПОКОЛIННЯ

На теренах Оржицького району Полтавщини є село 

з прадавньою історією (цьогоріч йому виповнилося 

355 років — ред.) та незвичайною назвою — Чавельча. 

Храмовий день у Чавельчі — 22 травня, от тоді 

збираються до отчого порога, вшановують пам’ять 

предків, говорять про нинішнє і майбутнє села.

–День села загалом подія знакова, — розповідає 
Віра Шупортяк,  сільська голова. — Тоді село на-
повнюється гарним настроєм, усі відчувають себе 

однією родиною. І по-сімейному щиро, з подарунками ми бла-
гословляємо до школи випускників нашого дитсадочка. Цього 
року підприємство  «Придніпровський край» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел»  подарували  діткам електронні букварики.

За словами Віри Миколаївни, свято не було б таким наси-
ченим приємними моментами без фінансової підтримки саме 
Кернел. Кошти, які аграрії Компанії виділили на свято, громада 
використовує на подарунки-пошанування. Наприклад, цього 
травневого дня привітали дев’ять ювілярів, серед яких пайо-
вики Кернел. Не залишилися без подарунків і п’ять  родин, у 
яких народилися дітки, і «золоті» ювіляри — подружжя Марія 
Василівна та Юрій Антонович Канава, які разом уже 50 років. 

Односельці вітали оплесками воїнів-афганців Юрія Мац-
канюка та Миколу Шупортяка, яким було вручено медалі, а 
Кернел додав урочистості подарунками. 

На святі були прекрасні номери художньої самодіяльнос-
ті, пригощання рибною юшкою, загалом радість сільського 
свята розділили більше двохсот  його учасників.

— Ми щиро вдячні аграріям підприємства «Придніпров-
ський край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», адже без їхньої 
фінансової підтримки такого б свята не було, — говорить ще 
раз очільниця села. — Водночас, разом з Кернел ми почуває-
мося впевненіше в усіх справах, що стосуються села Чевель-
ча. Незадовго до Дня села ми отримали від них нові футбольні 
ворота. Ось встановимо їх і буде молодь на стадіоні активно 
відпочивати. Співпраця в багатьох хороших справах сприяє 
тому, що село сьогодні чисте, впорядковане, адже агропід-
приємство надає техніку, щоб систематично вивозилося сміт-
тя і косилися бур’яни.

Ще про одну велику справу ми почали розмову з Вірою 
Миколаївною Шупортяк — підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» профінансували 80 
тис. грн  на встановлення двадцяти  нових вікон у місцевому 
Будинку культури. Згадали історію. Будинок культури тут зве-
дений у 1963 році. За цей час він наповнювався місцевими та-
лантами, серед яких і відомий на всю Полтавщину ансамбль 
дівчат-доярок, чий акапельний спів народних пісень зачарову-
вав. Був у селі духовий оркестр, два хорових колективи, бага-
то гуртків для сільчан різного віку. Наразі осередок сільської 
культури починає своє друге життя, цьому сприяє підтримка 
Кернел, яка й стане потужним імпульсом до відродження.
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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 «Мрія» 

(Кернел) вітає ювілярів, жителів сіл 

Шевченківського та Красноградського 

районів Харківщини:

•1 липня — Валентину Федорівну 

Артюхову із с. Троїцьке;

•14 липня — Галину Афанасіївну Вініченко 

із с. Троїцьке;

•20 липня — Олексія Васильовича Балабая 

із с. Троїцьке;

•24 липня — Наталію Єгорівну Чубич 

із с. Кирилівка.

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!

13 липня ювілей святкує 

Петро Олексійович Горбатовський 

із с. Шульське (Первомайський р-н, 

Харківська обл.).

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

У цю прекрасну святкову 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.

З повагою, колектив підприємтсва 

«Краснопавлівський КХП» (Кернел) 

Колектив підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел) вітає 

ювілярів, жителів сіл Полтавщини: 

•4 липня — Володимира Миколайовича 

Бабенка із с. Броварки 

(Глобинський р-н); 

•10 липня — Ларису Львівну Бурлаку 

із с. Броварки (Глобинський р-н); 

•10 липня — Володимира Миколайовича 

Федоренка із с. Максимівка 

(Кременчуцький р-н);

•10 липня — Анатолія Івановича 

Андрущенка із с. Почаївка 

(Гребінківський р-н); 

•10 липня — Катерину Олександрівну 

Копищик із с. Почаївка 

(Гребінківський р-н); 

•20 липня — Марію Григорівну Рубан 

із с. Кононівка (Драбівський р-н);

•25 липня — Олександру Іванівну Гараш 

із с. Броварки (Глобинський р -н); 

•27 липня — Зінаїду Антонівну Крівченко 

із с. Максимівка (Кременчуцький р-н). 

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.

Жителі сіл Полтавщини, Харківщини, Черкащини та Київщини, 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.


