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ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!
У першому півріччі 2019 року

КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ У ЦІЛОМУ 

СПЛАТИЛА ПОНАД 

572 МЛН ГРН ПОДАТКІВ. Так, 
агропідприємства Компанії, що 

працюють на Кіровоградщині, 
Черкащині, Вінниччині та 

Одещині, перерахували до 
бюджетів різних рівнів 129 млн 

454 тис. грн податків.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
Відтепер Ваше улюблене видання 

«У кожен двір» виходитиме 

у новому форматі! 

Що це означає? Ні, ми не зникаємо з 
Вашого повсякдення, а навпаки, стаємо 
ще ближчими до свого читача.

Упродовж восьми років наша газе-
та залишалась лідером корпоративних 
видань країни, що підтверджувалося 
багатьма рейтингами. За цей період 
світ побачило понад 400 випусків газе-
ти. Щомісяця ми інформували Вас про 
спільні здобутки та досягнення, про сотні 
реалізованих соціальних проектів та до-
брих справ. І ми продовжимо це робити, 
але по-новому!

Газетна індустрія трансформується, 
і ці зміни ініціюєте Ви як читачі, показую-
чи нам, що її майбутнє — цифрове. Саме 
соціальні мережі створюють сьогодні по-
тужну конкуренцію традиційним друко-
ваним засобам масової інформації. Все 
більше людей навколо читають стрічку 
новин та обмінюються інформацією у 
Facebook та Viber, дивляться відео на 
YouTube чи фото в Instagram. Це ті речі, 
які стали для нас традиційними! Ми не 
чекаємо, коли нам доставлять газету з 
останніми новинами, які вже навіть мо-
жуть втратити свою актуальність у доро-
зі. Ми прагнемо знати про все тут і зараз. 
І ми даємо Вам таку можливість. Про ви-
дання «У кожен двір» у новому форматі 
Ви прочитаєте у сьогоднішньому підсум-
ковому випуску.

Крім того, у номері на Вас чекає 
інформація про діяльність агропідпри-
ємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» у 
першому півріччі 2019 року. Йдеться про 
сплату податків та інвестиції в соціальну 
сферу сіл Черкащини, Вінниччини, Кіро-
воградщини та Одещини.

Також ми пригадаємо найяскра-
віші події цього року, які пройшли у 
регіоні завдяки фінансовій підтримці 
Кернел. А ще — ознайомимося з нови-
ми проектами, які Компанія допомо-
гла реалізувати для сільських громад 
регіону.

Важливим для орендодавців Кер-
нел буде довідник, у якому надано ін-
формацію про менеджерів, які є пред-
ставниками Компанії в селах, та їхні 
контакти. Також традиційно в номері —
корисні поради та вакансії агропідпри-
ємств Кернел!

Дякуємо Вам за довіру! До зустрічі 

в мережі Facebook та Viber-групі! 

Детальна інструкція для тих, хто 

бажає приєднатися, — у номері!

Мирного неба, 
добра та тепла! 
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen_dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр».

Тел.: (044)  461-88-65

БЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
Нещодавно аграрії Компанії 

спільно з БФ «Разом з Кернел» 
ДОПОМОГЛИ У ПОКРАЩЕННІ 

ДОРОГИ МІЖ СЕЛАМИ 

ЛУКАШІВКА ТА ДОЛИНКА 
(Монастирищенський р-н, Черкась-
ка обл.). Зокрема, Кернел підсобив 

з транспортом для розвезення 
матеріалу та для грейдерування, 

а також придбав частину щебеню.

стор.
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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Кернел спрямував на РОЗВИТОК 

УКРАЇНСЬКИХ СІЛ у першому 
півріччі 2019 року 24,5 млн грн. 

Зокрема, бюджет інвестицій 
агропідприємств Компанії та 

БФ «Разом з Кернел» у соціальну 
сферу сіл Кіровоградської, 

Черкаської, Вінницької та 
Одеської областей склав 

4 млн 75 тис. грн.

ЧОМУ МИ ПЕРЕЙШЛИ В НОВИЙ ФОРМАТ?
1  Cоціальні мережі дають можливість отримувати зворотний зв’язок та комунікувати один з одним, 

незважаючи на відстань.

2  Ви створюєте новини. Ніхто краще за місцевих жителів не зможе розповісти про важливі події 
громади. Тому новий формат дає можливість усім активним мешканцям розповідати про свою громаду 
у наших групах «У кожен двір».

3  Актуальність та оперативність інформації. У наш час важливо отримувати новини вчасно, а для нас 
важливо доставити її «У кожен двір».

Ми провели опитування серед наших читачів і з’ясували, що газета доставляється 
в села з затримкою, а деякі читачі взагалі не отримують її. Для того, щоб читати нас 

у соціальних мережах, Вам достатньо лише підписатися на наші сторінки.

Підсумковий номер
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  АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

В УКРАЇНI З’ЯВИЛАСЯ 
ПОСЛУГА Е-ПЕНСIЯ

В Україні стартував перший етап впровадження системи «Е-пенсія» —

запрацював сервіс призначення та перерахунку пенсій в один дотик 

через спеціальний вебпортал. Усі необхідні документи, зокрема 

й заяву про призначення виплат, відтепер можна подати 

в електронному вигляді. А прийти до сервісного центру ПФУ потрібно 

буде лише раз — для отримання пенсійного посвідчення. Йдеться 

не лише про можливість заощадити час кожного відвідувача, 

а й про оптимізацію системи призначення пенсій загалом: завдяки 

пришвидшенню роботи з документами та відмові від паперового 

документообігу вдасться розвантажити сервісні центри ПФУ, 

де вирішення своїх пенсійних питань іноді чекають сотні людей.

Як це працює?

Як інформує пресслужба Пенсійного фонду України, для того, аби вам 

призначили пенсію за спрощеною електронною процедурою, необ-

хідно:

 авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі за допомогою елек-
тронного цифрового підпису;

 у розділі особистого кабінету «Заява на призначення пенсії» завантажити 
весь пакет відсканованих документів, необхідних для призначення пенсії;

 підписати звернення електронним цифровим підписом та надіслати його 
до підсистеми «Звернення».

При цьому додавати документи (у разі потреби) через свій електронний 
кабінет можна упродовж трьох місяців. Користувачі вебпорталу отримува-
тимуть повідомлення про надходження, прийняття документів до розгляду, 
перебіг їхнього опрацювання та про призначену пенсію. Час очікування роз-
гляду заяви — десять днів. Зрештою, вам надійде запрошення (на вказану 
при реєстрації електронну пошту або за допомогою СМС) відвідати сервіс-
ний центр для отримання пенсійного посвідчення.

Нова система — одна зі складових реформи надання послуг в електро-
нному вигляді «Е-пенсія». Реформа передбачає створення можливостей 
одержання послуг дистанційно, в електронному форматі, через особистий 
кабінет та вебпортал; одержання результатів надання послуг; організацію 
обміну даними з іншими державними реєстрами для зменшення паперово-
го документообігу при наданні послуг.

Про процедуру отримання електронного 
цифрового підпису (ЕЦП)

Одержати його можна через «Приватбанк» чи будь-який акредитований 
центр сертифікації ключів (АЦСК). Для оформлення знадобиться паспорт 
громадянина України та довідка про присвоєння ідентифікаційного номе-
ра. Приміром, клієнти «Приватбанку» можуть отримати ЕЦП через систему 
«Приват24».
Для цього потрібно:

1. Зайти у меню «Усі послуги/Бізнес/Завантажити сертифікат».
2. Заповнити відповідну заявку. Обов’язкова умова — наявність електро-
нної пошти. Також не забудьте перевірити у формі, що з’явиться у вікні, пра-
вильність ваших даних. Після перевірки натисніть кнопку «Дані вірні».
3. Обрати директорію (комп’ютерну теку) для створення файлу — сховища 
ключів.
4. Створити пароль для доступу до цього файлу. Мінімальна довжина паро-
ля — 8 символів, він може містити літери латинського алфавіту й цифри.
5. Ввести код підтвердження, який надійде за допомогою СМС, електро-
нної пошти чи мобільного додатка «Приват24». Поставити галочку навпроти 
пункту «Я ознайомлений та згоден з Умовами та правилами надання бан-
ківських послуг і підтверджую коректність даних, відправлених мною» і на-
тиснути «Далі».
6. Заявка на отримання сертифіката сформується автоматично. З’явиться 
вікно з відповідним повідомленням та інформацією щодо сертифіката.

Також ЕЦП можна отримати через один із Центрів сертифікації 

ключів, перелік яких можна знайти за посиланням 

http://acskidd.gov.ua/contacts 

Перед тим як звернутися до такого центру, потрібно зібрати необхідні 
документи; зареєструватися в центрі й завітати до нього з документами та 
чистим носієм інформації (флешка або диск DVD-R); за допомогою фахівців 
згенерувати ключі та записати їх на носій.
Документи, необхідні для отримання 

електронного цифрового підпису через АЦСК:

 реєстраційна картка встановленого зразка (форму можна знайти на сай-
тах Центрів), заповнена та підписана у двох примірниках;

 копія паспорта (копії 1-2-ї сторінок (3-6-ї — за наявності позначок) та сто-
рінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта, ви-
готовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій 
(копії лицьового та зворотного боку та копія паперового витягу з Держре-
єстру про адресу реєстрації місця проживання, або копія Довідки про ре-
єстрацію місця проживання фізособи), чи паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній 
державі, засвідчена підписом власника;

 копія картки платника податків, засвідчена підписом власника.

ЕЛЕКТРОННI РЕЦЕПТИ: 
як це працюватиме

У 2019 році на новий формат обслуговування за електронними 

рецептами за програмою реімбурсації перейдуть усі українські аптеки, 

а у 2020-2021 роках електронні рецепти запрацюють для всіх інших 

пацієнтів.

Нова система дозволить пацієнтам отримувати 
ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка 
має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцево-

сті, де цей рецепт був виданий.

Як отримати е-рецепт 

КРОК 1. Пацієнт записується та приходить на прийом 
до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у 
нього підписана декларація.
КРОК 2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.
КРОК 3. Під час виписування електронного рецепту 
лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер 
мобільного телефону, зазначений у декларації, є акту-
альним і належить пацієнту.
КРОК 4. Після перевірки номера телефону лікар ви-
писує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.
КРОК 5. На мобільний телефон пацієнта приходить смс 
з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження 
для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш рецепт : 
ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».

КРОК 6. За необхідності або на прохання пацієнта 
лікар може роздрукувати консультаційний висно-
вок, який містить розділ з призначеннями, зокрема 
призначенням ліків. У цьому розділі зазначається ін-
формація про виписані ліки та номер електронного 
рецепта.
КРОК 7. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього апте-
ку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає 
працівнику аптеки номер рецепта.
КРОК 8. Працівник пропонує пацієнту лікарські за-
соби, які є в цій аптеці і входять у програму «Доступні 
ліки».
КРОК 9. Пацієнт обирає один з лікарських засобів і 
називає чотиризначний код підтвердження та отримує 
свої ліки.

У МОЗ же тим часом повідомили, що за два роки 

дії програми «Доступні ліки» виписано понад 

33 млн рецептів (для більш ніж 6,5 млн осіб) 

на понад 1,7 млрд грн, а кожна третя аптека 

долучилася до програми.
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  БЛАГОУСТРІЙ

Кернел та БФ «Разом з Кернел» допомогли у покращенні дороги між селами Кернел та БФ «Разом з Кернел» допомогли у покращенні дороги між селами 

Лукашівка та Долинка (Монастирищенський р-н, Черкаська обл.)Лукашівка та Долинка (Монастирищенський р-н, Черкаська обл.)

  ІНФРАСТРУКТУРА

ОБГОРОДИЛИ 
ПАРКАНОМ

Для громади Крутеньківської сільради (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) не один рік була актуальною потреба 

встановлення нової огорожі на кладовищі. Цьогоріч справу 

нарешті реалізовано. Кошти на неї (у розмірі 90 тис. грн) 

спрямувало підприємсво «Хлібороб» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

–Для нас вирішення даного питання було справді важливим, —
коментує Олег Пашенюк, сільський голова. — Оскільки ого-
рожа, яка була на цвинтарі раніше, встановлювалася ще 

у 60-ті роки минулого століття. Тож зрозуміло, що до нашого часу вона 
дійшла у вкрай зношеному та незадовільному стані. Більше того, понад 
50% паркану було фактично знищено. 

Наразі ситуація кардинально змінилася. Територію цвинтаря оточує 
понад 200 м сучасного паркану. Громада села щиро вдячна аграріям 
Кернел за чергову добру справу.

— Коли ми звернулися до Кернел, то фактично одразу почули по-
зитивну відповідь, — продовжує наш співрозмовник. — Спочатку було 
проведено демонтаж старого об’єкта, точніше того, що від нього зали-
шилося, а потім на його місці споруджено новий паркан. Хочу наголоси-
ти на тому, що Кернел завжди підтримує нас як у масштабних проектах, 
так і в буденних потребах. Наприклад, нещодавно Компанія допомогла в 
перевезенні щебеню, який плануємо використати для покращення доріг, 
надавала техніку для упорядкування містка, підмитого зливою. Словом, 
ми задоволені співпрацею з нашим орендарем, який є не лише вправним 
господарником, а й надійним партнером та помічником громади.

УПОРЯДКУВАННЯ ДОРОГИ 
ДОЛИНКА – ЛУКАШIВКА

Ми продовжуємо розповідати про ремонти доріг, які проходять у селах за підтримки агропідприємсв 

Кернел та БФ «Разом з Кернел». Нещодавно аграрії Компанії допомогли в  упорядкуванні дороги, яка 

з’єднує села Лукашівка та Долинка (Монастирищенський р-н, Черкаська обл.).

–Ми щороку намагаємо-
ся покращувати стан 
транспортних артерій, 

адже проблема доріг існує у кожно-
му сільському населеному пункті, — 
розповідає Галина Сивачук, голова 
Долинківської сільради. — Дорога, 
яка фактично сполучає наше село з 
Лукашівкою, через значне автомо-
більне навантаження дійсно потре-
бувала покращення. Аграрії Кернел 

після звернення громади пообіцяли  
взяти участь у проекті, і, як бачите, 
дотримали слова. 

Компанія  допомогла з тран-
спортом для розвезення матеріа-
лу та для грейдерування дороги, а  
також придбала частину щебеню. 
Зі свого боку сільрада профінансу-
вала закупівлю 250 т необхідної для 
підсипки суміші. У результаті село 
має не лише 3 км упорядкованої до-

роги, а й плідний досвід співпраці 
з соціально відповідальним бізне-
сом.

— Від імені громади дякую Кер-
нел за допомогу в реалізації чергової 
корисної справи, — завершує наша 
співрозмовниця. — У перспективі 
разом із Компанією плануємо реа-
лізувати чимало важливих проектів, 
які сприятимуть покращенню умов 
проживання в селах.

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

направили кошти на проект зі встановлення паркану в с. Крутеньке направили кошти на проект зі встановлення паркану в с. Крутеньке 

(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)(Голованівський р-н, Кіровоградська обл.)

  ІНІЦІАТИВА

Наразі, незважаючи на ініціативність громад, більшість культурних осередків у селах потребують 

всебічної підтримки. І таку допомогу систематично надають агропідприємства Кернел спільно з 

БФ «Разом з Кернел». Зокрема, нещодавно Компанія спрямувала понад 100 тис. грн для закладів 

культури сіл Юшківці та Рогізна, що на Вінниччині.

Детальніше — у коментарях

Олександр Михальченко, 
голова Юшківецької сільради 
(Оратівський р-н)

«Фактично щороку ми намага-
ємося покращувати умови у соці-
альних установах села, зокрема й 
у Будинку культури. У цих проектах 
нам допомагає компанія Кернел 
спільно з БФ «Разом з Кернел». То-
рік аграрії виділяли кошти на заміну 
дверей у актовій залі. Тепер про-
фінансували встановлення вхідних 
дверей. До речі, осередок культури 
є доволі популярним серед жите-
лів. Тут проходить чимало урочис-
тостей. Останній захід проведе-
но на Івана Купала, він співпав із 

40-річчям району. До свята керне-
лівці також презентували подарун-
ки почесним жителям. Ми вдячні 
Компанії за те, що розуміють наші 
потреби. Сподіваємося на подаль-
шу плідну співпрацю».

Анатолій Лимич, голова Малову-
лизької сільради (Тиврівський р-н) 

«Будівлі нашого клубу понад 
100 років. Вона має свою непро-
сту історію. У воєнне лихоліття тут 
був концтабір, за колгоспних часів 
споруджено прибудову, яка дійшла 
до наших днів у аварійному стані —
стіни та підлога посипалися. Для 
того, щоб не втратити приміщен-
ня, вирішено було розпочати збір 

коштів на реставрацію. Частину 
зібрали серед мешканців, чимало 
коштів надали спонсори та орен-
дарі земель сільради, зокрема й 
підприємство «Агро Інвест Україна» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Саме за їхні кошти замінено вікна 
та закуплено будівельні матеріали 
для проведення необхідних робіт. 
Окрему подяку хочу висловити 
Кернел за оперативну допомогу в 
ремонті сільського водогону, який 
вийшов з ладу після стихійного 
лиха. Та й взагалі аграрії Компанії 
по змозі відгукуються на наші звер-
нення. Дякуємо Кернел за те, що 
не залишаються осторонь проблем 
громади».

Завдяки фінансовій підтримці Кернел покращено умови у закладах Завдяки фінансовій підтримці Кернел покращено умови у закладах 

культури сіл Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.) та Рогізна культури сіл Юшківці (Оратівський р-н, Вінницька обл.) та Рогізна 

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

ПIДТРИМАЛИ ЩЕ ДВА ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ
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МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 86 МЛН 797 ТИС. ГРН ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ  42  МЛН 657 ТИС. ГРН

  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2019 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КЕРНЕЛ СПЛАТИЛИ ПОНАД 572 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
Сплата податків надважлива як для країни в цілому, так і для населених пунктів зокрема. Адже левова частина 

податкових коштів використовується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах, містах 

обласного значення тощо.

Агробізнес Кернел вкотре підтверджує 
статус сумлінного платника податків, 
з року в рік поповнюючи бюджети 

підопічних населених пунктів мільйона-
ми гривень. Так, за підсумками минулого 
року Компанія сплатила 1 млрд 200 млн 
грн податків. А за шість місяців поточного 
року  аграрії Кернел спрямували у бюджети  
різних рівнів понад 572 млн грн податків, з 
них 433 млн отримали саме місцеві бюдже-
ти — сіл, ОТГ, районів. І це не просто циф-
ри, а запорука добробуту сільських гро-
мад — відремонтовані дороги, системи ву-
личного освітлення та водопостачання, за-
робітні плати працівників бюджетних уста-
нов — учителів, вихователів, медиків тощо, 
а також створення гідних умов навчання, 
лікування й навіть дозвілля.

КЕРНЕЛ — найбільший у світі ви-
робник та експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сіль-

ськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. З 2007 року акції компанії торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 
2017-му Кернел успішно дебютував на 
ринку євробондів, розмістивши на Ір-
ландській фондовій біржі п’ятирічні об-
лігації на суму 500 млн доларів зі став-
кою 8,75%. Сьогодні команда Кернел 
налічує понад 15 тис. осіб. На частку 
Кернел припадає близько 8% світового 
виробництва соняшникової олії. Свою 
продукцію компанія постачає до більш 
ніж 60 країн світу, серед основних рин-
ків збуту — Індія, Єгипет, Туреччина та 
країни Європейського Союзу.

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2019 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ 
НА КIРОВОГРАДЩИНI, ЧЕРКАЩИНI, ВIННИЧЧИНI ТА ОДЕЩИНI, СПЛАТИЛИ 

129 МЛН 454 ТИС. ГРН ПОДАТКIВ

Вінницька область

Кіровоградська область 

Одеська область

Місцеві податки 18 млн 87 тис. грн

Місцеві податки 18 млн 899 тис. грн

Місцеві податки 2 млн 80 тис. грн

Черкаська область

Місцеві податки 

47 млн 731 тис. грн
Ананьївський р-н 2 млн 80 тис. грн 

Бершадський р-н Немирівський р-н Оратівський р-н Тиврівський р-н Шаргородський р-н

4 млн 456 тис. грн 378 тис. грн 3 млн 19 тис. грн 8 млн 647 тис. грн 1  млн 587 тис. грн

Голованівський р-н Новоархангельський р-н Світловодський р-н Гайворонський р-н 

13 млн 773 тис. грн 1 млн 931 тис. грн 3 млн 104 тис. грн 91 тис. грн 

Драбівський 

р-н

Золотоніський 

р-н

Катеринопільський 

р-н

Маньківський 

р-н 

11 млн 774 тис. грн 16 млн 67 тис. грн 9 млн 95 тис. грн 4 млн 989 тис. грн 

Монастирищенський 

р-н

Тальнівський 

р-н

Уманський 

р-н

Чигиринський 

р-н 

2 млн 725 тис. грн 1 млн 892 тис. грн 418 тис. грн 771 тис. грн 
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПОНАД 24 МЛН ГРИВЕНЬ 
I БIЛЬШЕ ТИСЯЧI ДОБРИХ СПРАВ

Компанія Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом з Кернел» спрямували 24,5 млн гривень 

на розвиток українських сіл у першому півріччі 2019 року. Завдяки суттєвій фінансовій підтримці 

місцеві громади отримали можливість реалізовувати важливі соціальні проекти, щоб зробити 

комфортнішими умови проживання у селах.

Бюджет інвестицій 
агропідприємств 

компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» 

у  соціальну сферу 
сіл Кіровоградщини, 

Черкащини, 
Вінниччини 
та  Одещини 

у першому півріччі 
2019 року 

4,75 
МЛН ГРН

Агропiдприємства Кернел спiльно з БФ «Разом з Кернел» 
за шiсть мiсяцiв поточного року iнвестували 

в соцiальну сферу українських сiл понад 24 млн грн

Не секрет, що найболючіші питання 
громад стосуються благоустрою 
територій. Вирішувати їх допома-

гають підприємства Кернел на місцях, на-
даючи необхідну техніку та інші ресурси. А 
якщо громада активна та ініціює масштабні 
проекти з покращення інфраструктури, то 
компанія охоче долучається фінансово. Та-
ким чином, за півроку вдалося направити у 
сферу благоустрою майже 10 млн гривень. 
За цифрами стоять кілометри відремонто-
ваних доріг, десятки прокладених водого-
нів та сотні облагороджених парків.

Коли ти не сам, боротися з бідами стає 
легше. На адресну підтримку пайовиків, ко-
трі опинилися у важких життєвих ситуаціях, 
залучили 7,2 млн гривень. 

Наше майбутнє — підростаюче поко-
ління. Значну частку бюджету соціальних 
інвестицій компанії займає сфера освіти. 
Не стало винятком і перше півріччя 2019-
го. Майже 3 млн гривень компанія спря-
мувала на забезпечення комфортних умов 
навчання й дозвілля школярів. За ці кошти 
проводяться поточні ремонти у навчальних 
закладах, а також встановлюється необхід-
на оргтехніка у класах. 

Разом з освітнім напрямком Кернел 
вдається популяризувати активний спо-
сіб життя серед молоді на селі. Завдяки 
фінансуванню облаштовуються спортивні 
майданчики, закуповується необхідний ін-
вентар, організовуються змагання між ак-
тивними представниками громад. 

Зважаючи на те, що українське село 
— осередок традицій і духовності нації, 
долучається Кернел і до знакових подій 
всередині територіальних громад. Дні сіл, 
святкування й урочисті богослужіння не 
проводяться без допомоги компанії. Адже 
саме ці заходи об’єднують місцевих жите-
лів і допомагають визначити пріоритетні 
напрямки розвитку населених пунктів.

Ігор Чикін, Директор Агробізнесу Кернел

«Україна по праву вважатиметься аграр-
ною країною тільки тоді, коли розвивати-
муться й процвітатимуть її села. Тут зосе-
реджений увесь потенціал майбутнього, 
а тому Кернел як соціально відповідальна 
компанія просто не може стояти осторонь 

потреб людей, з якими щоденно пліч-о-
пліч обробляє землю. Підтримуючи села 
у регіонах своєї присутності, ми інвесту-
ємо не тільки у краще майбутнє для кож-
ного українця, а й у довгострокове агро-
виробництво і, відповідно, у робочі місця 
в селах».

Ігор Потоцький, Заступник директора Агро-
бізнесу з управління земельним банком

«Агропідприємства Кернел та Благодійний 
фонд «Разом з Кернел» уже не перший рік 
спрямовують кошти на розвиток україн-
ських сіл. Нам вдається долучитися до ти-
сяч соціальних проектів, які покращують 
життя сільських жителів, роблять його ком-
фортнішим і безпечнішим. 
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  ПІДСУМКИПІДСУМКИ

ТОП ЗАХОДIВ ПIВРIЧЧЯ
У підсумковому номері газети ми вирішили згадати про найяскравіші події, які відбувалися в 

поточному році у населених пунктах регіону за фінансової підтримки агропідприємств Кернел 

та БФ «Разом з Кернел». До Вашої уваги – ТОП найдушевніших та найприємніших заходів, які 

додали заряду позитиву та емоцій жителям сільських громад. Ми переконані, що такі заходи 

з року в рік будуть лише примножуватися. Бо далі разом з Кернел буде ще цікавіше!

МАНЬКIВКА ПРИЙМАЛА МIЖНАРОДНИЙ ТУРНIР З БОКСУ 
Винятковою подією, до якої була звернена увага всієї боксерської спільноти України, та й міжнародної також, став 

ІІ Міжнародний турнір з боксу імені І. Ф. Любчика, який пройшов у смт Маньківка, що на Черкащині. Захід відбувся 

за патронату та фінансової підтримки компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». Саме Кернел став генеральним 

спонсором та партнером турніру.

На три дні приміщення Маньківсь-
кого районного центру культури й 
дозвілля перетворилося на ринг, 

де в рамках єдиноборств свою май-
стерність та фізичний гарт мали змогу 
продемонструвати 268 вихованців про-
відних центрів боксу України, Молдови, 
Білорусі та Азербайджану.

Варто зауважити, що саме Кернел 
активно підтримує  спортивні ініціативи 
у регіонах присутності. Кернелівські аг-
ропідприємства спільно з Благодійним 
фондом щороку інвестують сотні тисяч 

гривень саме в розвиток спорту. Бокс 
один із напрямків такої  підтримки. Та 
й для боксерської спільноти Маньківки 
Кернел уже давно став надійним парт-
нером. 

Ігор Бабой, тренер секції боксу Маньків-
ської ДЮСШ 

 «Коли настав час проводити  Міжнарод-
ний турнір з боксу  вдруге, зрозуміли, що 
для заходу потрібні сильні й надійні парт-
нери, адже інформація між спортсмена-
ми про турнір уже поширилася, бажаючі 

приїхати помірятися силою і вправністю 
знайшлися у різних куточках України, та 
й за кордоном також. Маючи гарний до-
свід співпраці з Кернел, ми вкотре звер-
нулися до цих аграріїв за допомогою.  І 
нас підтримали! До речі, Компанія систе-
матично надає кошти на різноманітні по-
їздки, спортивний інвентар, забезпечує 
гідні умови для тренування майбутньої 
боксерської еліти країни. Тому, цілком 
справедливо можна стверджувати, що 
Кернел взяв юних спортсменів під свою 
опіку»

ВЕЛИКОДНIЙ НАСТРIЙ

Його учасниками стали понад 50 місцевих мешканців, 
зокрема учні навчальних закладів. На розгляд журі 
представлено домашню випічку: паски желейні та сир-

ні, печиво, кекси, розписані вручну та пофарбовані різними 
способами крашанки, інсталяції кошиків, які були заповнені 
домашніми смаколиками та прикрашені малюнками на вели-
кодню тематику. Не менш активно до великодніх розваг до-
лучалися жителі сіл Тальянки (Черкаська обл.) та Кальниболо-
та (Кіровоградська обл.). Тут у конкурсах взяли участь понад 
30 осіб, серед них студенти на учні закладів освіти, пайовики 
Компанії. Були навіть представлені спільні експозиції учнів-
ських класів. Виставка-конкурс великодніх кошиків, організо-
вана Кернел, пройшла на ура і в селі Велика Вулига (Вінницька 
обл.). До дійства долучилися тутешні діти зі своїми доробками 
та пісенними виступами.  Активну участь брав місцевий народ-
ний ансамбль «Світанок». У підсумку до великодніх активнос-
тей Кернел долучилося понад півтори сотні селян. Ніхто з них 
не залишився без смачного подарунка. Переможці конкурсів 
отримали великодні кошики з продукцією виробництва Компа-
нії — соняшниковою олією, консервацією, а також солодоща-
ми. Решті учасників вручено корисні пам’ятні брендовані пре-
зенти від Кернел.

У селах Наливайка (Кіровоградська обл.) та Байтали 

(Одеська обл.) Компанія організувала та провела 

конкурс «Найоригінальніший великодній кошик».

Кадри із конкурсів, які до Великодні проводили Кадри із конкурсів, які до Великодні проводили 

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

у селах регіонуу селах регіону

У квітні за фінансової підтримки та спонсорства У квітні за фінансової підтримки та спонсорства 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» у смт Маньківка компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» у смт Маньківка 

(Черкаська обл.) пройшов ІІ Міжнародний турнір з боксу (Черкаська обл.) пройшов ІІ Міжнародний турнір з боксу 

імені І. Ф. Любчикаімені І. Ф. Любчика

HOLI DANCE UMAN 2019:
кольори щасливого дитинства

Традиційно 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. Цьогоріч генеральними спонсорами свята виступили компанія 

Кернел та БФ «Разом з Кернел».

У 2019 році  Holi Dance Uman не 
обмежився традиційним для 
фестивалю киданням фарб, 

організатори підготували наповнену 
цікавинками й активностями про-
граму: шоу фарб, флешмоби, битва 
фарбами, вісім розважальних лока-
цій, дитячі велоперегони, виступи 
танцювальних колективів і зіркових 
хореографів, інтелектуальний батл з 
ментальної арифметики серед учнів 
Академії інтелектуального розвитку 
дитини «Smartum», DJ-шоу, свято мо-
розива, традиційний розпис мехенді, 
розіграші та подарунки, дитячі атрак-
ціони й фотозони.  

Ось на такий цікавий фестиваль 
потрапили маленькі жителі підопічних 
сіл Кернел. Талановиті та обдаровані 
діти з Голованівського, Маньківсько-

го, Катеринопільського, Тальнівського, 
Новоархангельського районів отрима-
ли можливість стати дійовими особами 
цього свята. На дійство прибули близько 
200 учасників. Хтось проїхав 40 кіломе-
трів, 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, за-
хопливі активності та ігри, інтерактивна 
фотозона.

Софійка Перкін, учениця 9-го класу 
школи с. Кальниболота, учасниця фес-
тивалю  (Новоархангельський р-н, Кіро-
воградська обл.) 

«Найбільше запам’яталася битва 
фарбами — це так круто! Наш день в 
Умані, на фестивалі був неймовірним, 
адже це яскраво, музично, навіть по-

дарунково. Я, наприклад, у лотерею, 
організовану Кернел, виграла 4 тисячі 
гривень, на які придбала собі велоси-
пед. Навіть 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 поверталися до-
дому з гарними подарунками. І були 
щиро вдячні Кернел, адже ми знаємо, 
що ця аграрна Компанія допомагає 
нашій школі, і поїздка в Умань — це 
також подарунок від них. Спасибі!»

Кернел став генеральним спонсором дитячого фестивалю Holi Dance Кернел став генеральним спонсором дитячого фестивалю Holi Dance 

Uman, який у червні пройшов у м. Умань (Черкаська обл.)Uman, який у червні пройшов у м. Умань (Черкаська обл.)



715 серпня 2019 року

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ!
Менеджер села, який є представником підприємств компанії Кернел у Вашому регіоні, допоможе вирішити будь-яке 

питання та дізнатися всю необхідну інформацію при зустрічі або в телефонному режимі. Звертайтеся щодо виплати 

орендної плати та реалізації соціальних проектів Компанії, процедури переоформлення документів та укладення 

договорів оренди, наявності вакансій Кернел, нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

ОБЛАСТЬ РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН П. І. П/Б

КІРОВОГРАДСЬКА
Голованівський

с. Журавлинка (050) 318-12-95

Погорєлова Ірина Вікторівнас. Троянка (066) 277-10-76

с. Межирічка (066) 277-10-76

с. Молдовка (096) 160-98-75 Кудрявець Валентина

с. Грузьке (095) 168-24-89
Лелюх Василина Віталіївна

с. Клинове (095) 168-24-89

с. Крутеньке (050) 420-40-54

Малющак Оксана Іванівнас. Семидуби (050) 420-40-54

с. Перегонівка (050) 420-40-54

с. Наливайка (066) 277-10-76 Погорєлова Ірина Вікторівна

Новоархангельський  с.  Кальниболота (067) 472-67-61 Партека Любов Віталіївна

ОДЕСЬКА Ананьївський с. Жеребкове (050) 308-39-49 Ференчук Ірина Анатоліївна

ЧЕРКАСЬКА

Катеринопільський

 с. Петраківка (068) 015-10-83

Домарецька Тетяна Василівнас. Потоки (067) 636-82-24

с. Стійкове (068) 015-10-83

с.  Лисича Балка (096) 393-58-15
Лавренюк Ольга Михайлівна

с.  Радчиха (096) 393-58-15

с. Єлизаветка (067) 969-08-59

Лешко Тетяна Валентинівна

с. Мокра Калигірка (067) 969-08-59

с. Суха Калигірка (067) 969-08-59

с. Любисток (067) 969-08-59

с. Ярошівка (067) 969-08-59

Уманський
с. Коржова (050) 386-15-11 Дігтяренко Інна Михайлівна

 с. Старі Бабани (067) 116-87-27 Проценко Оксана Ростиславівна

Маньківський

с. Вікторівка (067) 116-87-27 Проценко Оксана Ростиславівна

с. Іваньки

(067) 503-78-21 Корінна Надія Пилипівна с. Крачківка

 с. Чорна Кам`янка

Тальнівський

 с. Романівка
(067) 116-87-27 Проценко Оксана Ростиславівна

 с. Мошурів

 с. Гордашівка
(067) 470-68-77 Осичнюк Валентина Дмитрівна

 с. Тальянки

 с. Заліське

(098) 050-03-46 Сивуненко Катерина Василівнас. Кобринова Гребля

 с. Кобринове

Монастирищенський

 с. Долинка

(096) 963-33-34 Прилуцька Людмила Іванівнас. Коритня

с. Лукашівка

ВІННИЦЬКА

Оратівський

с. Юшківці (096) 963-33-34 Прилуцька Людмила Іванівна

с. Чернявка

(067) 891-48-51 Никонюк Людмила Миколаївнас. Човновиця

с. Сабарівка

Шаргородський
с. Лозова

(097) 109-11-93 Гаврилюк Світлана Олександрівна
с. Конатківці

Тиврівський

с. Бушинка 

(067) 548-08-29 Білоус Світлана Олексіївна

с. Стояни 

с. Велика Вулига 

с. Мала Вулига 

с. Рогізна 

с. Рахни-Польові 

с. Пирогів

с. Сліди 

с. Онитківці

с.  Івонівці

с. Довгополівка (098) 921-58-41
Чернецька Ганна Юріївна

с. Жахнівка (067) 548-08-29

Немирівський
с. Стрільчинці 

(067) 548-08-29 Білоус Світлана Олексіївна
c. Никифорівці

Бершадський
с.  Мала Киріївка

(068) 338-90-75 Добровольська Тетяна Олексіївна
с. Осіївка
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

ТОВ «АФ Хлібороб» (Кернел) 

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ 

(с. Вікторівка, Маньківський р-н, Черкаська обл.) 
 Вища/неповна вища освіта.
 Наявність посвідчення водія (категорія В).
 Добра фізична підготовка.

Контактна особа: Юлія Легоша, тел.: (067) 504-10-35

ТОКАР

(с. Жеребкове, Ананьївський р-н, Одеська обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Порядність та бажання працювати.

Контактна особа: Людмила Римар, тел.: (050) 366-97-16

СТАРШИЙ ОХОРОННИК ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

(с. Лисича Балка, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Наявність посвідчення водія (категорія В).
 Добра фізична  підготовка.

Контактна особа: Людмила Римар, тел.: (050) 366-97-16

КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ ОХОРОНИ

(с. Осіївка, Бершадський р-н, Вінницька обл.)
 Вища/неповна вища освіта.
 Наявність посвідчення водія (категорія В).
 Досвід роботи у правоохоронних органах.
 Добра фізична  підготовка.

ОХОРОННИК (СЕЗОННА ОХОРОНА)

(с. Осіївка, Бершадський р-н, Вінницька обл.) 
 Вища/неповна вища освіта.
 Наявність посвідчення водія (категорія В) та власного авто.
 Добра фізична підготовка.

Контактна особа: Наталія Біляєва, тел.: (067) 470-09-24
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