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ДЕНЬ ЗНАНЬДЕНЬ ЗНАНЬ
Традиційно агропідприємства 

КЕРНЕЛ СПІЛЬНО 

З БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» ВІТАЮТЬ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ ПІДОПІЧНИХ 

СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ. 
Цьогоріч набори канцелярського 

приладдя від Компанії отримали понад 
4 тис. діток із різних куточків країни. 

Бюджет витрат Кернел склав 
1,3 млн гривень.

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 Чернігівщини, Сумщини, Пол-
тавщини. 

Також ми пригадаємо найяскравіші 
події літа, які пройшли у регіоні завдяки 
фінансовій підтримці Кернел, ознайоми-
мося з новими проектами, які Компанія 
допомогла реалізувати для сільських 
громад регіону, та дізнаємося про при-
вітальний проект кернелівців до Дня 
знань. 

Важливим для орендодавців Кернел 
буде довідник, у якому надано інформа-
цію про менеджерів, які є представника-
ми Компанії у селах, та їхні контакти. Та-
кож у номері — вакансії агропідприємств 
Кернел та інформація про розіграш, який 
проводить Компанія спільно з нашою ре-
дакцією для своїх орендодавців. Деталі 
знайдете на шпальтах видання.

Дякуємо Вам за довіру! До зустрічі 
в мережі Facebook та Viber-групі! 

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

УВАГА, РОЗIГРАШ!УВАГА, РОЗIГРАШ!
Кернел спільно з редакцією 

газети ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ, 

ЩО ПРИЄДНАЛИСЯ 

ДО ГРУП «У КОЖЕН ДВІР» 

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

FACEBOOK І VIBER, проводить 
розіграш телевізора та інших 

цінних подарунків. 
Використайте свій шанс!

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

ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 

2019 РОКУ АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КЕРНЕЛ ЧЕРНІГІВЩИНИ, 

ПОЛТАВЩИНИ, СУМЩИНИ 

СПЛАТИЛИ  МАЙЖЕ 

265 МЛН  ГРН ПОДАТКІВ. 
Бюджет інвестицій Компанії на 

підтримку та розвиток соціальної 
сфери цих регіонів склав 

9,8 млн гривень.
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА 

Перше вересня  — одне з головних свят 

навчального року — урочисте, хвилююче 

і відповідальне. Це свято об’єднує всю 

громаду — від найменших, тих хто вперше 

піде до школи, до випускників, які  стоять на 

порозі дорослого життя.

Традиційно агропідприємства Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 
вітають першокласників підопічних сільських шкіл із Днем знань, 
вручаючи кожному набори канцелярського приладдя. Цьогоріч по-

дарунки від Компанії отримали понад 4 000 діток із різних куточків країни. 
Бюджет витрат Кернел на привітальний проект склав 1 млн 335 тис. грн. 

РАЗОМ З КЕРНЕЛ ДЕНЬ ЗНАНЬ ВIДЗНАЧИЛИ Й У СЕЛАХ 
ЧЕРНIГIВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ. ТУТ ПОДАРУНКИ 

ОДЕРЖАЛИ ПОНАД 1 000 МАЛЕНЬКИХ АДРЕСАТIВ. 

Петро Козачук, директор Тала-
лаївської школи (Ніжинський р-н, 
Чернігівська обл.) 

«Ще напередодні свята знань до 
нас завітали представники Кернел і 
передали подарунки для 15 першо-
класників, які було вручено малечі 
під час урочистостей. На лінійці, 
я як очільник закладу, наголосив, 
що ці презенти від нашого надій-
ного партнера Кернел. Додам, що 
ця Компанія завжди допомагає на-
шій школі. Так цьогоріч виділялися 
кошти на оздоровчий пришкільний 
табір, а восени того року аграрії на-
правляли фінансування на ремонт 
покрівлі школи. Ми пишаємося 
тим, що маємо такого помічника, і 
сподіваємося на подальшу плідну 
співпрацю». 

Василь Небрат, директор Варвин-
ського ліцею №2 (Чернігівська обл.) 

«Підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) щороку вітає наших пер-
шачків із Днем знань, тому і цей рік 
не став винятком. Якісно укомплек-
товані рюкзаки з канцелярією від 

Компанії одержали 56 учнів. Також 
аграрії щороку презентують учням 
1-9 класів новорічні солодощі. А от 
нещодавно допомогли транспор-
том для поїздки на змагання нашої 
баскетбольної команди. Крім того, 
додам, що саме «Дружба-Нова» 
(Кернел) є одним з найбільших 
платників податків. Сплачені Ком-
панією кошти наповнюють місце-
вий бюджет та використовуються 
на нагальні потреби, в тому числі й 
на освіту. Тому ми вдячні Кернел за 
сумлінне та відповідальне ведення 
бізнесу». 

Сергій Іржавський, директор Ді-
брівського НВК (Роменський р-н, 
Сумська обл.)

«Урочистості до Дня знань у нашо-
му закладі проходили в радісній та 
позитивній атмосфері, у присут-
ності учнів. До речі, цьогоріч поріг 
НВК переступили 70 учнів та 16 
вихованців дошкільного підрозді-
лу, батьків та гостей. Серед них і 
Петро Кривогуз, представник під-
приємства «Дружба-Нова» (Кер-
нел). Саме він вручив для семи 

ПРО ПЕРШОВЕРЕСНЕВІ УРОЧИСТОСТІ У РЕГІОНІ РОЗПОВІЛИ 
ОЧІЛЬНИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

першачків добротні набори канце-
лярії, упаковані в зручні рюкзаки. 
До слова, у червні Компанія про-
фінансувала придбання тюлю для 
шкільної актової зали. Ми вдячні 
аграріям за увагу до підростаючого 
покоління». 

Катерина Складана, директор 
школи с. Галайбино (Борзнянський 
р-н, Чернігівська обл.)

«Підприємство «Дружба-Нова» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
уже давно стали для нас надійними 
партнерами. Аграрії Компанії за-
вжди відгукуються на потреби шко-
ли — чи то поточні літні ремонти, чи 

транспорт для екскурсій, чи ново-
річні смаколики для учнів. Та й на 
День знань представники Кернел 
приходять із подарунками для пер-
шокласників. Цьогоріч вони дуже 
особливі — з відмінним дизайном 
та якісним устаткуванням. Скажу 
навіть більше — наші першачки ще 
ні від кого не отримували таких пре-
зентів. Ми вдячні Кернел за турбо-
ту, щоб діти мали все до школи».

Валентина Фігар, директор Басів-
ської школи (Сумський р-н, Сумська 
обл.) 

«Перше вересня — це особливе 
свято у селі. Завжди яскраве та 

насичене емоційністю. Голосно 
звучить музика, звідусіль луна-
ють теплі поздоровлення та поба-
жання вдалого навчального року. 
Цьогоріч наша школа зустріла сім 
першокласників, які будуть здо-
бувати знання та формуватися 
як особистість саме у цих стінах. 
Вітали найменших вихованців 
представники нашого орендаря —
компанії Кернел. Дітки отримали 
дуже якісні рюкзаки, наповнені 
всім необхідним для відмінного 
навчання. Цього я й побажаю пер-
шачкам, а Компанії подякую від 
себе особисто та від батьків за 
увагу та турботу». 

Представники Кернел вітають першачків із Сумщини з Днем знаньПредставники Кернел вітають першачків із Сумщини з Днем знань

Першокласники та їхні батьки дякують Першокласники та їхні батьки дякують 

Кернел за корисні подарунки до Дня знаньКернел за корисні подарунки до Дня знань

Перше вересня разом з Кернел відзначили Перше вересня разом з Кернел відзначили 

першокласники навчальних закладів Варвинського першокласники навчальних закладів Варвинського 

району Чернігівщинирайону Чернігівщини

МЕЛОДIЯ МЕЛОДIЯ 
ПЕРШОГО ПЕРШОГО 
ДЗВОНИКАДЗВОНИКА
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ЛIТО РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Головне завдання на літо для малечі — гарно відпочити й набратися сил та позитивних емоцій. 

У той час, як для дорослих задачі дещо інші: потурбуватися не лише про комфортні канікули, 

але й про якісну підготовку шкіл та дитячих садочків до нового навчального року.

3
  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Протягом літа значну допомогу від підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» отримали освітні осередки Чернігівщини, 
Полтавщини та Сумщини.  Понад  1 млн грн спрямувала Компанія для проведення поточних ремонтів у навчальних закладах регіону, для 
організації пришкільних таборів та екскурсій учнів. 

ДЕТАЛІ – У КОМЕНТАРЯХ 

Юрій Дрозд, в.о. старости Луциківської сільради
(Білопільський р-н, Сумська обл.) 

«Першого вересня поріг нашої школи переступило 46 діток. А завдяки 
фінансовій підтримці Кернел нам вдалося створити тут комфортні умо-
ви для діток. Саме Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» направили 
понад 115 тис. грн для заміни вікон на другому поверсі шкільного при-
міщення. Додам, в освітньому осередку замінено всі вікна. Ми щиро 
дякуємо Кернел за те, що не залишається осторонь проблем нашої 
громади. Важливо, що торік наша Компанія-орендар направляла ко-
шти на проекти із благоустрою колодязів, ремонту шкільної їдальні, 
відзначення Дня села». 

Іван Хомиченко, в.о. старости Верхосульської сільради 
(Білопільський р-н, Сумська обл.)

«Одразу хотілося б наголосити на тому, що якщо б всі орендарі допо-
магали настільки якісно як Кернел, то б в українському селі проблем 
було набагато менше. Зокрема, у літній період завдяки фінансуванню 
від Кернел у сумі понад 200 тис. грн ми спорудили біля приміщення 
НВК ганок. Додам, що такої конструкції за майже 60 років існування 

приміщення не існувало. Це ставило під загрозу безпеку учнів, осо-
бливо в зимовий період. Тепер завдяки Компанії питання вирішено. 
Крім цього, за кошти від Кернел ми  провели ремонт шкільної їдальні, 
встановили тут сучасні вікна, двері тощо. А ще в поточному році аграрії 
Компанії профінансували проект із упорядкування сільських доріг на 
суму майже 200 тис. грн. Ми дякуємо Кернел за всі добрі справи та 
сподіваємося на подальшу не менш плідну співпрацю». 

Юрій Дяченко, староста с. Деркачівка (Недригайлівський р-н, 
Сумська обл.) 

«Ще торік ми помітили, що місцями дах нашої школи почав мокріти. 
Після обстеження вирішили не чекати поки проблема стане явною, 
а вирішувати її на корні. Для цього потрібно було придбати необхід-
ний матеріал — руберойд, який є досить вартісним. Із цим проханням 
звернулися до підприємства «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Компанія виділила нам необхідну суму коштів. Наразі ми за-
вершуємо процес перекриття даху додатковим шаром руберойду. Пе-
рекриттю підлягає близько 400 кв.м площі. Самі ж роботи виконуємо 
власними силами. Громада, педагогічний, батьківський та учнівський 
колективи школи вдячні Кернел за надану фінансову підтримку».

ВЛІТКУ ЗАВДЯКИ 
КОШТАМ ВІД КЕРНЕЛ:

 понад 1 000 учнів із сіл 

Чернігівщини, Полтавщини 

та Сумщини якісно провели 

дозвілля у 22 літніх таборах, 

що діяли при школах; 

 35 навчальних закладів 

регіону отримали кошти на 

ремонтні роботи, придбання 

необхідних матеріалів, 

встановлення вікон, 

поповнення матеріально-

технічної бази; 

 організовано 

5 екскурсійних поїздок учнів 

шкіл регіону в обласні центри 

та столицю.

ПРОПОНУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЯСКРАВИМИ СВІТЛИНАМИ ПРО ТЕ, ЯК ПРОВЕЛИ ЛІТО РАЗОМ З КЕРНЕЛ ОСВІТНІ 

ОСЕРЕДКИ ТА ЇХНІ ВИХОВАНЦІ, ЖИТЕЛІ СІЛ ЧЕРНІГІВЩИНИ, СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ



4 13 вересня 2019 року

  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 сумлін-
ного платника податків, з року в рік поповнюючи бюд-
жети підопічних населених пунктів мільйонами гри-

вень. 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 бюджети — сіл, ОТГ, районів. І це не просто цифри, 
а запорука добробуту сільських громад — відремонтовані 
дороги, системи вуличного освітлення та водопостачання, 
заробітні плати працівників бюджетних установ — учите-
лів, вихователів, медиків тощо, а також створення гідних 
умов навчання, лікування й навіть дозвілля.

КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорно-

морського басейну на світові ринки. З 2007 року акції 
компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі. 
У 2017-му Кернел успішно дебютував на ринку євро-
бондів, розмістивши на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації на суму 500 млн доларів зі ставкою 
8,75%. Сьогодні команда Кернел налічує понад 15 тис. 
осіб. На частку Кернел припадає близько 8% світово-
го виробництва соняшникової олії. Свою продукцію 
компанія постачає до більш ніж 60 країн світу, серед 
основних ринків 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 ЧЕРНIГIВЩИНИ, 
СУМЩИНИ ТА ПОЛТАВЩИНИ СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 265 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ – 59 МЛН 419 ТИС. ГРН                       МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ – 205 МЛН 97 ТИС. ГРН

Чернігівський р-н  

616 тис. грн 

Борзнянський р-н  

7 млн 907 тис. грн 

Ічнянський р-н  

1 млн 516 тис. грн 

Талалаївський р-н  

654 тис. грн 

Срібнянський р-н  

1 млн 215 тис. грн 

Варвинський  р-н  

27 млн 489 тис. грн 

Ріпкинський р-н  

3 млн 445 тис. грн 

Куликівський р-н  

11 млн  млн 398398  тис. грнтис. грн  

Ніжинський р-н 

66 млн  млн 121121  тис. грнтис. грн  

Прилуцький р-н  

4 млн 897 тис. грн 

м. Чернігів

м. Суми

Недригайлівський  р-н   

99 млн  млн 526526  тис. грнтис. грн  

Буринський р-н   

44 млн  млн 998998  тис. грнтис. грн  

Роменський р-н   

19 млн 791 тис. грн 
Липоводолинський р-н   

846 тис. грн 

Лебединський р-н  

2 млн 541 тис. грн 

Сумський р-н  

5 млн 403 тис. грн 

Краснопільський р-н   

6 млн 950 тис. грн 

Тростянецький р-н   

8 млн 403 тис. грн 

Великописарівський р-н   

4 млн 57 тис. грн 

Білопільський р-н   

77 млн  млн 1212  тис. грнтис. грн  

Лохвицький р-н    

59 тис. грн 

Чорнухинський р-н    

2 млн 916 тис. грн 

Пирятинський р-н    

6 млн 387 тис. грн 

Гребінківський р-н    

4 млн 737 тис. грн 

Оржицький р-н    

16 млн 538 тис. грн 

Семенівський р-н    

3 млн 95 тис. грн 

Глобинський р-н    

5 млн 397 тис. грн 

Кременчуцький р-н    

4 млн 668 тис. грн 

Гадяцький р-н    

238 тис. грн 

Зіньківський р-н    

2 млн 184 тис. грн 

Котелевський р-н    

805 тис. грн 

Чутівський р-н    

1 млн 13 тис. грн 

Решетилівський р-н    

6 млн 774 тис. грн 

Новосанжарський р-н    

9 млн 926 тис. грн 

Кобеляцький р-н    

5 млн 588 тис. грн 

Лубенський р-н    

7 млн 808 тис. грн 

Козельщинський р-н    

747 тис. грн 

56 млн 
690 тис. грн

Місцеві 
бюджети 

69 млн 
527 тис. грн

Місцеві 
бюджети 

78 млн 
880 тис. грн

Місцеві 
бюджети 

м. Полтава

Сосницький р-н  

1 млн 432 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 Чернігівщини, 

Сумщини та 
Полтавщини у першому 

півріччі 
2019 року склав

9,85 
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 осві-
ти. Не стало винятком і перше півріччя 
2019-го. Майже 3 млн гривень компанія 
спрямувала на забезпечення комфортних 
умов навчання й дозвілля школярів. За ці 
кошти проводяться поточні ремонти у на-
вчальних закладах, а також встановлюєть-
ся необхідна 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 ПРОЕКТIВ
У підсумковому номері газети ми вирішили розповісти про найважливіші 

проекти літа, які реалізовувалися за фінансової підтримки Кернел у селах 

Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини. 

Про них читайте нижче. Ми переконані, що добрі справи разом з Кернел 

з року в рік будуть лише примножуватись.

З ДУМКОЮ ПРО СЕЛЯНИНА 
Нещодавно жителі сіл Височанської ОТГ (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.) вкотре переконалися 

в тому, що підприємство «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» працюють дійсно з думкою 

про село та селян.

Саме Компанія виділила фінансування у сумі майже 
100 тис. грн для придбання малогабаритного трак-
тора, який використовуватиметься для надання 

послуг жителям  — оранки, культивації, а також обкосу.
— Мені надзвичайно приємно, що на території ОТГ 

працює соціально відповідальний орендар та інвестор 
— Кернел, — каже Любов Норикова, очільниця грома-
ди. — А головне, що з цими аграріями ми маємо дійсно 
«живу» співпрацю, яка приносить користь. Так сталося 
із новопридбаним трактором. За цю покупку ми щиро 
вдячні, бо це дійсно значима та дієва допомога.

А справа в тому, що в тутешніх селах живе чимало 
людей, які мають невеликі присадибні ділянки в межах 

7-10 соток. І коли доходить діло до їхнього обробітку, 
то виконати необхідні операції великогабаритною тех-
нікою нереально, вона просто не має як проїхати. А но-
вий, придбаний Кернел агрегат, невеликий, комплек-
тний, а головне — дешевший у використанні, що також 
плюс.

— Додам, що близько 30 % жителів наших сіл (до 
складу ОТГ входить 15 населених пунктів – Ред.) по-
требують послуг тільки такого агрегату, тому попит на 
нього безсумнівно є,  — завершує наша співрозмовни-
ця. — Переконана, що вже дуже скоро ми почуємо гарні 
відгуки жителів, які дякуватимуть Кернел за чергову до-
бру справу.

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

придбали малогабаритний трактор для надання послуг  жителям придбали малогабаритний трактор для надання послуг  жителям 

Височанської ОТГ (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)Височанської ОТГ (Борзнянський р-н, Чернігівська обл.)

ПОКРАЩИЛИ СТАН 
ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

Новини в селі розносяться швидко. Як от інформація про те, 

що у Коновалах (Роменський р-н, Сумська обл.) приведено 

до ладу частину дорожнього покриття.

Йдеться про ділянку під’їзної дороги. Микола Оксак, голова Сули-
мівської сільради, до складу якої входить даний населений пункт, 
розповів про те, що ця артерія давно потребувала ремонту. Бо ж 

востаннє її упорядковували не менш як тридцять років тому.
— За фінансовою допомогою для реалізації проекту звернулися до 

підприємства — орендаря «Дружба-Нова» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел», — пояснює Микола Анатолійович. — Аграрії Компанії не відмовили, 
виділивши 150 тис. грн. За ці кошти вдалося зробити укладку асфальтом 
150 м покриття. Надалі плануємо продовжити співпрацю в напрямі при-
ведення до ладу сільських доріг, адже ця проблема є найболючішою для 
громади. І, звісно, дякуємо Кернел за те, що почули нас та відгукнулися на 
звернення.

Додамо, що наразі роботи з облаштування доріг проходять у різних 
куточках країни, на територіях присутності Кернел. Компанія щороку ви-
діляє мільйони гривень для того, щоб пересування сільськими дорогами 
було безпечним та комфортним.

За фінансування Кернел пройшов ремонт дорожнього покриття За фінансування Кернел пройшов ремонт дорожнього покриття 

у с. Коновали (Роменський р-н, Сумська обл.) у с. Коновали (Роменський р-н, Сумська обл.) 

У ПОМIЧ ГРОМАДI
У селі турбот  завжди вистачає. Бо ж ведення господарства, 

робота на присадибній ділянці займає не лише чимало часу, але й 

сил. І добре, коли завжди все під рукою. А от коли з ладу виходять 

необхідні інструменти та устаткування — з’являється чимало 

проблем, які часом вирішити не просто.

З чимось подібним зіштовхну-
лися жителі села Крути, що 
у Ніжинському районі Черні-

гівщини. Тут у непригодність при-
йшов пристрій для обмішку та дро-
біння  зерна, яким користувалася 
мало не кожна сільська родина. 

— Той подрібнювач зерна, 
який застосувавали раніше, діс-
тався ще з колгоспу, — каже Ві-
ктор Македон, голова Крутенків-
ської сільради. — Зрозуміло, що 
попит на цей прибор значний. Бо 
мало не кожний тримає птицю, 
поросят, велику рогату худобу, і 
обмішок зерна є необхідним для 
того, щоб прогодувати цю всю 
живність. А от апарати для дробін-
ня мають не всі. 

Коли громада сільради виріши-
ла, що новий пристрій однозначно 
потрібен та знайшла підрядчика, 
який виготовляє подібні апарати, 
виникло питання фінансів, бо ко-
штує подрібнювач не менше 30 тис. 
грн. Тоді й звернулися жителі та 
виконком села з відповідним про-
ханням до орендаря землі підпри-
ємства «Дружба-Нова» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». 

— З представниками Кернел 
ми добре знаємося, є й налаго-
джена комунікація, — веде далі наш 
співрозмовник. — От і тепер аграрії 
Компанії підтримали нас, за що ми 
щиро вдячні. Придбаний подрібню-
вач ми передали на баланс дослід-
ницької станції, де є свої комори. І 

тепер щоп’ятниці бажаючі можуть 
скористатися послугою за мінімаль-
ну ціну, яка в десять разів менша, 
ніж та, що пропонує ринок.  Додам, 
що в поточному році кернелівці  до-
помагали нам в розчистці доріг від 
снігу, підтримку також отримували 
школа та дитячий садок.

Громада Крутенківської Громада Крутенківської 

сільради (Ніжинський р-н, сільради (Ніжинський р-н, 

Чернігівська обл.) дякує Кернел Чернігівська обл.) дякує Кернел 

за допомогу в придбанні за допомогу в придбанні 

подрібнювача зернаподрібнювача зерна

УПОРЯДКУВАННЯ МОСТУ
У селі Тарасівка (Великописарівський р-н, 

Сумська обл.) реалізовано важливий проект. 

Тут завершено ремонт мосту, що є стратегічним не 

лише для місцевих жителів, а й для всього регіону. 

Фінансову підтримку для цієї справи надали компанія 

Кернел та БФ «Разом з Кернел».

–Даний місток — це найкоротший шлях, яким можна до-
їхати як до обласного центру, міста Суми, так і до су-
сідніх райцентрів, для прикладу до Тростянця, — роз-

повідає Олександр Панов, сільський голова Тарасівки. — Об’єкт 
зведений близько двадцяти років тому, здавалося б для такої спо-
руди це не вік, проте ситуація склалася із точністю навпаки.

За словами очільника села, вся проблема у якості балок, які 
виготовлені із сосни, деревини, яка не довговічна, і яка під впли-
вом дощів та років, на жаль, має здатність псуватися. Ось і тепер 
балкові опори прогнили, і стан мосту став аварійним та небез-
печним навіть для пішоходів. Що вже й казати про транспорт.

— По фінансову допомогу у реалізації проекту звернулися 
до нашого орендаря Кернел,  — продовжує далі Олександр Ми-
колайович. — Знаєте, насправді мені приємно, що у нас землі 
обробляє саме ця Компанія — яка є справжнім господарем, 
партнером та однодумцем для громади. От і тепер аграрії відгук-
нулися, оплативши вартість нових балок, виготовлених із дуба, 
які прослужать нам багато років. Роботи ж по ремонтам викону-
вали власними силами. Тому дякую всім, хто не залишився осто-
ронь, і звичайно, Кернел за злагоджену та якісну співпрацю.

У с. Тарасівка У с. Тарасівка 

(Великописарівський р-н, Полтавська (Великописарівський р-н, Полтавська 

обл.) завдяки коштам від Кернел пройшов обл.) завдяки коштам від Кернел пройшов 

ремонт стратегічного мостуремонт стратегічного мосту
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 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.

РАЙОН КЛАСТЕР НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. П/Б
МОБІЛЬНИЙ 

ТЕЛЕФОН 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Борзнянський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Хороше Озеро

Літценберг Людмила 
Олексіївна

(050) 406-14-40, 
(068) 248-11-09

с. Петрівка
с. Печі

с. Головеньки
с. Смоляж

Ічнянський СТОВ «Дружба-Нова» с. Івангород

Борзнянський СТОВ «Дружба-Нова»

м. Борзна

Горбащенко 
Лариса Дмитрівна

(050) 406-14-42, 
(067) 461-01-55

с. Забілівщина
с. Тростянка
с. Комарівка

с. Красносільське
с. Лави

с. Вільшане
с. Волинка

с. Нові Млини

Борзнянський СТОВ «Дружба-Нова»
с. Мала Загорівка

Ляшиченко 
Тетяна Іванівна

(050) 406-14-43, 
(067) 461 01 71с. Омбиш

с. Велика Загорівка

Борзнянський СТОВ «Дружба-Нова»
с. Степанівка

Пирковська Катерина 
Василівна

(050) 406-14-55, 
(067) 460-63-63с. Воловиця

с. Берестовець

Борзнянський
СТОВ «Дружба-Нова»

с. Високе
Щиголь 

Лідія Іванівна
(050) 406-14-56, 
(098) 398-25-56с. Галайбине

Сосницький с. Велике Устя
Сосницький СТОВ «Дружба-Нова» с. Вільшане

Демченко Володимир 
Миколайович (095) 179-68-26

Прилуцький СТОВ «Дружба-Нова»

с. Охіньки, с. Пручаї
с. Переволочна

с. Валки, с. Боршна, с. 
Мільки

с. Ряшки, с. Оникіївка
с. Заїзд

с. Товкачівка
с. Мала Дівиця

Талалаївський СТОВ «Дружба-Нова»
с. Рябухи

Смілик  
Людмила Михайлівна (067) 461-67-84 с.Плугатар

с. Стара Талалаївка

Талалаївський СТОВ «Дружба-Нова» с. Основа Перепелиця Оксана 
Анатоліївна (067) 848-92-27

Ічнянський СТОВ «Дружба-Нова» с. Бережівка Ярова  Людмила Олексіївна (067) 460-69-62
Срібнянський СТОВ «Дружба-Нова» с. Васьківці Савчук Ірина Василівна (067) 460-57-73

Срібнянський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Дігтярі, 
с. Іванківці, с. Гнатівка

Лещенко 
Ганна Валентинівна

(067) 461-68-44, 
(050) 406-14-57

с. Карпилівка, с. Лебединці
с. Олексинці

с. Савинці
с. Поділ

с. Гурбинці
с. Горобіївка
смт Срібне

Ніжинський
СТОВ «Дружба-Нова»

с. Мильники
Лантух Марина Михайлівна (067) 460-43-08с. Колісники

Ічнянський с. Андріївка

Ніжинський СТОВ «Дружба-Нова»

м. Ніжин (Вертіївська с/р)

Шмаровоз 
Оксана Михайлівна (067) 460-44-53

м. Ніжин (Ніжинська с/р)
с. Талалаївка
с. Пашківка

с. Крути
с. Бурківка

Ніжинський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Вертіївка 
(Вертіївська с/р)

Шингирій 
Аліна Володимирівна (067) 460-85-62

с. Мала Кошелівка
с.Велика Кошелівка

с. Дуболугівка
с. Черняхівка

Куликівський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Куликівка

Пономарчук 
Валентина Іванівна (067) 460-44-60

с. Горбове
с. Вершиново-Муравійка

с. Дроздівка
с. Орлівка

Ріпкинський ТОВ «Маяк»

Добрянська с/р

Савенко 
Світлана Володимирівна (067) 460-03-05

Ріпкинська с/р
Голубицька с/р

Даницька с/р
Красківська с/р

М. Лиственська с/р
Павлівська с/р

Пушкарівська с/р
Смолигівська с/р

Варвинський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Озеряни
Борсук Анатолій Олексан-

дрович (067) 461-65-42
с. Брагинці
с. Кухарка

с. Антонівка

Варвинський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Богдани

Тимошенко Євгенія Іванівна (067) 460-17-15
с. Світличне
с. Дащенки
с. Гнідинці
с. Журавка

Варвинський СТОВ «Дружба-Нова»
смт Варва

Крижанівська Дарина Олек-
сандрівна (067) 463-51-01с. Калиновиця

с. Леляки

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Роменський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Калинівка

Гончарук Ольга Миколаївна (067) 460-96-26

с. Миколаївка
с. Горове
с. Хмелів

с. Заклимок
с. Гаї

с. Басівка
с. Велика Бутівка
с. Великі Будки

с. Вощилиха
с. Бессарабка
с. Попівщина
с. Анастасівка

с. Ново-Петрівка

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Роменський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Артюхівка

Гаврилко 
Ганна Григорівна (067) 460-50-52

с. Бацмани
с. Біловоди
с. Бобрик
с. Глинськ

с. Гришине
с. Заруддя

с. Коржі
с. Малі Бубни

с. Погожа Криниця
с. Хоминці

с. Ярмолинці

Роменський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Діброва

Шеремет 
Марина Сергіївна (067) 461-20-89

с. Дзеркалька
с. Володимирівка

с. Хрещатик
с. Косарівщина

с. Сулими
с. Коновали

с. Рогинці
с. Ріпки

с. Мокиївка
с. Басівка

с. Гаї

Недригайлівський СТОВ «Дружба-Нова»

с. Вільшана

Канівець 
Віта Геннадіївна

(067) 461-69-45, (050) 
406-14-38

с. Білоярське
с. Немудруї
с. Філононе

с. Весногірське
с. Козельне
с. Тимченки

с. Саєво
с. Хорол

с. Великі Будки
с. Деркачівка
с. Городище

Недригайлівський СТОВ «Дружба-Нова»

смт Терни

Троян Ганна Олексіївна (067) 462-45-75

с. Долина
с. Черепівка

с. Ківшик
с. Озерне

с. Холодне
с. Гострий Шпиль
с. Володимирівка

с. Томашівка
с. Косенки

с. Коритище
с. Закроївщина

Буринський СТОВ «Дружба-Нова»

с.Біжівка
с. Болотівка

с. Голуби
с. Сніжки

Буринський СТОВ «Дружба-Нова»

м. Буринь

Барсукова Вікторія Володи-
мирівна (050) 300-66-61

с. Воскресенка
с. Дяківка

с. Кальченки
с. Миколаївка
с. Михайлівка

с. Олександрівка
с. Червона Слобода

Сумський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Хотінська с/р

Таран Оксана Юріївна (096) 924-73-69Стецьківська с/р
Кіндратівська с/р

Кияницька с/р

Сумський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Юнаківська с/р

Пройдисвіт Наталія Микитівна (066) 426-61-80Басівська с/р
Біловодська с/р

Краснопільський Запсільська с/р

Сумський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки» Яструбинська с/р Шаповал Олександра Павлівна (099) 764-14-81

Білопільський ПП «Дружба-6»

Марківська с/р

Горобець Яна Сергіївна (067) 460-52-83

Луциківська с/р
Верхосульська с/р

Гуринівська с/р
Шкуратівська с/р

Вирівська с/р

Білопільський ПП «Дружба-6» Товстяньська с/р Васюк Олександр Михайлович (050) 275-17-04Тучненська с/р

Краснопільський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Краснопільська с/р Скоропад Людмила Іванівна (096) 121-52-83Покровська с/р

Краснопільський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Мезенівська с/р Крамінська Лідія Василівна (067) 462-48-02Бранцівська с/р

В.-Писарівський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Тарасівська с/р
Ждамірова Олена Іванівна (050) 982-60-71Катанська с/р

Добрянська с/р

Лебединський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Буймерська с/р

Мірошніченко Валентина 
Миколаївна (066) 795-36-30

Станівська с/р
Рябушківська с/р

Бишкінська с/р
Калюжненська с/р

Тростянецький ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Печинська с/р

Лапіна Олена Сергіївна (067) 462-47-85

Семереньківська /р
Боромлянська с/р
Криничанська с/р
Люджанська с/р
Кам’янська с/р

Краснопільський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Хмелівська с/р
Чернеччинська с/р

Тростянецький ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки» Мартинівська с/р Яценко Лідія Григорівна (068) 067-32-40

В.-Писарівський СТОВ «Дружба-Нова» Великописарівська с/р Косюк Наталія Іванівна (067) 461-81-37Дмитрівська с/р
Липоводолинський «Калина» Капустинська с/р Жогло Тетяна Миколаївна  (097) 859-20-63

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Пирятинський СТОВ «Дружба-Нова» с. Прехідьки Черниш Тетяна Михайлівна (050) 423-80-16
Пирятинський СТОВ «Дружба-Нова» с. Каплинці Шевченко Олена Іванівна (066) 412-35-05
Пирятинський СТОВ «Дружба-Нова» с. Березова Рудка Логвиненко Ольга Петрівна (067) 463-04-40
Пирятинський СТОВ «Дружба-Нова» с. Білоцерківці Голуб Сергій Михайлович (067) 460-60-81Чорнухинський с. Курінька

Чорнухинський СТОВ «Дружба-Нова»

смт Чорнухи

Савченко Алла Анатоліївна (050) 423-80-17с. Луговики
с. Мокіївка
с. Кізлівка

Чорнухинський СТОВ «Дружба-Нова» с. Богодарівка Бабенко Валентина 
Михайлівна (067) 461-67-86Лохвицький с. Бербениці

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Богодухівський ТОВ «Агрофірма 
«Семереньки»

Зарябинська с/р Ждамірова Олена Іванівна (050) 982-60-71Куп’євахська с/р

РАЙОН КЛАСТЕР НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. П/Б
МОБІЛЬНИЙ 

ТЕЛЕФОН 
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ВАКАНСIЇ 
РЕГIОНУ

СТОВ «Дружба-Нова»

(Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г 

ВИРОБНИЦТВА 

(Чернігівська та Сумська обл.) 

 посвідчення тракториста-машиніста 

на імпортну/вітчизняну техніку.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ/

ВОДІЙ ПАЛИВОЗАПРАВНИКА 

(Чернігівська та Сумська обл.)

 посвідчення водія С, D, Е;

 досвід безаварійного водіння. 

СЛЮСАР-САНТЕХНІК 

(Чернігівська обл.) 

 технічна освіта;

 досвід аналогічної роботи від 2 років.

ФАХІВЕЦЬ РОБОТИ З ПАЙОВИКАМИ 

(Чернігівська обл.)

 вища освіта;

 досвід роботи з людьми від 1 року.

Контактна особа: Ірина Зуган,

      тел.: (067) 462-45-54

ВIТАЄМО ПЕРЕМОЖЦIВ! 
На початку літа компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» ініціювали конкурс для територіальних громад у 

соціальних мережах. Активність закликала всіх і кожного ділитися яскравими світлинами з ключових моментів 

життя громади. Основна умова для участі – використати при публікації хештеги #ЗміниПочинаютьсязТебе, 

#ДійРазомзКернел, #АгентиРозвиткуГромад. Переможців конкурсу Компанія пообіцяла нагородити грошовими 

преміями. У Кернел зазначають, що за три місяці літа завдяки Конкурсу з’явилося чимало цікавої інформації про 

українські села, те чим вони живуть та про події, які там відбувалися.

Визначено головних #АгентівРозвиткуГромад

І ОСЬ НАРЕШТІ, НАЗВАНО ТИХ, КОГО ПО ПРАВУ МОЖНА НАЗВАТИ АГЕНТАМИ 

РОЗВИТКУ ТА ЗМІН В ГРОМАДАХ!

МІСЦЕ – 15 000 ГРН МІСЦЕ – 10 000 ГРН МІСЦЕ – 5 000 ГРН

Маячківська бібліотека
(Полтавська обл.)

Тетяна 

Максюта-Лєсовая
(Харківська обл.)

Поділили
Тетяна Нерушенко

(Харківська обл.) 

та
Владислав Пилипенко

(Чернігівська обл.)

33  2211


