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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 Полтавщини, Київщини, Чер-
кащини та Харківщини. 

Також ми пригадаємо найяскравіші 
події літа, які пройшли у регіоні за фінан-
сової підтримки Кернел, ознайомимося 
з новими проектами, які Компанія допо-
могла реалізувати для сільських громад 
регіону, та дізнаємося про привітальний 
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 

ПОЛТАВЩИНИ, ЧЕРКАЩИНИ, 

КІРОВОГРАДЩИНИ, 

ХАРКІВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ 

СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 

240 МЛН ГРН ПОДАТКІВ. Бюджет 
інвестицій Компанії на підтримку 

та розвиток соціальної сфери цих 
регіонів склав 7,7 млн гривень.



2 20 вересня 2019 року

РАЗОМ З КЕРНЕЛ ДЕНЬ ЗНАНЬ 
ВIДЗНАЧИЛИ Й У СЕЛАХ ПОЛТАВЩИНИ, 

ХАРКIВЩИНИ, КИЇВЩИНИ ТА ЧЕРКАЩИНИ. 
ТУТ ПОДАРУНКИ ОДЕРЖАЛИ МАЙЖЕ 

1 500 МАЛЕНЬКИХ АДРЕСАТIВ.

ПРО ПЕРШОВЕРЕСНЕВІ УРОЧИСТОСТІ У РЕГІОНІ — У КОМЕНТАРЯХ

Перше вересня  — одне із 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 першоклас-
ників підопічних сільських шкіл із Днем знань, 

вручаючи кожному набори канцелярського при-
ладдя. Цьогоріч подарунки від Компанії отримали 
понад 4 000 діток із різних куточків країни. Бюджет 
витрат Кернел на привітальний проект склав 1 млн 
335 тис. грн.

«Цьогоріч до Дня знань у 

нас відбулася урочиста лі-

нійка, після якої в діток була 

можливість взяти участь у 

спеціально підготовлених 

активностях та у відкритті но-

вого танцювального залу. Ну 

і звісно, яке свято без пода-

рунків. Саме для 16 першо-

класників  Кернел підготував 

дійсно якісні та корисні пре-

зенти — набори канцелярії, 

за що особлива подяка від 

батьків та вчителів. Я переко-

нана, що надалі ми разом із 

цією Компанією реалізуємо 

не одну добру справу з дум-

кою про дітей».

Валентина Пліщенко, директор 

школи с. Вищий Булатець 

(Лубенський р-н, Полтавська обл.) 

«Традиційно до Свята знань представники Кернел підготували для наших першачків пода-рунки. Цьогоріч вони були укомплектовані дуже якісно та мали все необхідне для навчан-ня. Окремо, хочу сказати про те, що протягом літнього періоду саме ця Компанія-орендар надала нам значиму допомогу — профінансувала придбання 9 парт та 17 стільців для учнів 5 класу, закупівлю жалюзі та килимового покриття для першого класу, а також виділяли-ся кошти на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту. Одним словом, ми дякуємо аграріям Кернел за те, що завжди звертають увагу на наші потреби. Побільше б селам таких орендарів».
Світлана Семенченко, директор школи с. Броварки (Глобинський р-н, Полтавська обл.) 

«На урочистості з нагоди початку нового навчального року до нас завітали представни-
ки Кернел, зокрема Світлана Воронова, керівник відділу соціальної політики Компанії в 
регіоні. Вона поздоровила всіх присутніх із святом та вручила для 28 першачків корисні 
набори канцелярського приладдя. Хочу відзначити, що ці аграрії вітають також всіх на-
ших діток із новорічними святами, незалежно від того, чи є їхні батьки орендодавцями 
Кернел. І це дуже вагома та гідна позиція. Ми переконані, що з кожним роком наша 
співпраця з Компанією лише поглиблюватиметься та дякуємо за чудовий настрій, по-
дарований першачкам та їхнім батькам у День знань».

Ольга Кайдалова, директор школи с. Оболонь (Семенівський р-н, Полтавська обл.) 

МЕЛОДIЯ ПЕРШОГОМЕЛОДIЯ ПЕРШОГО   ДЗВОНИКА
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА 

«Підприємство «Мрія» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» завжди реагує на звернення нашого 
закладу. Так торік вони профінансували придбання меблів для першого класу. Нині на розгляді в 
представників Кернел чергова програма — придбання мультимедійного проектору, який, я пере-
конана, буде реалізовано. Та й на 1 вересня від Компанії наші першачки отримують подарунки. І за 
це їм щира дяка. Ми дуже задоволені співпрацею з цим орендарем, бо знаємо, що у разі чого — ми 
маємо надійного помічника та партнера».

Галина Гончаренко, директор школи с. Шевченкове  (Сахновщинський р-н, Харківська обл.) 

«Від себе особисто, а також від 

імені всіх батьків, дітки яких цього-

річ пішли до школи, щиро дякуємо 

Кернел за чудові подарунки. В рюк-

заках з канцелярією від Компанії 

першачки знайшли все необхідне 

для навчання, а найголовніше, що 

все устаткування якісне. Цей по-

дарунок — значна підтримка для 

бюджету багатьох родин. Дякуємо 

Кернел за таку добру справу».

Вікторія Троян, мама першокласника, 

жителька с. Мала Перещепина (Новосан-

жарський р-н, Полтавська обл.) 

«Знаєте, коли дитина вперше переступає поріг школи, 
дуже важливо, щоб у неї залишилися якомога радісніші 
спогади про цей день. Вона повинна відчувати, що тут 
її чекають та надають можливості для якісного навчан-
ня. Саме завдяки подарункам від Кернел першачки на-
шої школи запам’ятають свій День знань. Від Компанії 
дітки отримали дійсно потрібні речі, якими вони щодня 
користуватимуться на уроках. Дякуємо аграріям за пі-
клування!».

Любов Литвин, вчитель 1 класу НВК с. Петрівка 
(Красноградський р-н, Харківська обл.) 

МЕЛОДIЯ ПЕРШОГО   ДДЗВОНИКАЗВОНИКА
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  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 пода-
тків, з року в рік поповнюючи бюджети підопічних населених пунктів мі-
льйонами 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 бюджети — сіл, ОТГ, районів. І це не просто цифри, а 
запорука добробуту сільських громад — відремонтовані дороги, системи ву-
личного освітлення та водопостачання, заробітні плати працівників бюджет-
них установ — учителів, вихователів, медиків тощо, а також створення гідних 
умов навчання, лікування й навіть дозвілля.

КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник та експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові ринки. З 2007 року акції компанії 
торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 2017-му Кернел успіш-

но дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірландській фондо-
вій 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% світового 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 ПОЛТАВЩИНИ, 
ЧЕРКАЩИНИ, КIРОВОГРАДЩИНИ, ХАРКIВЩИНИ ТА КИЇВЩИНИ СПЛАТИЛИ МАЙЖЕ 240 МЛН 

ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ – 61 МЛН 692 ТИС. ГРН                       МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ – 177 МЛН 820 ТИС. ГРН

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
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 

78 млн 
880 тис. грн

Місцеві 

бюджети 

м. Полтава

м. Харків

Валківський р-н    

209 тис. грн 
Нововодолазький р-н    

417 тис. грн 
Красноградський р-н    

4 млн 330 тис. грн 
Кегичівський р-н    

1 млн 534 тис. грн 

Первомайський р-н    

2 млн 207 тис. грн 
Шевченківський р-н    

479 тис. грн 
Балаклейський р-н    

62 тис. грн 
Лозівський р-н     

7 млн 324 тис. грн Сахновщинський р-н    

55 млн  млн 750750  тис. грнтис. грн  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

22 млн 
840 тис. грн

Місцеві 

бюджети 

Богодухівський р-н    

528528  тис. грнтис. грн  

Монастирищенський р-н    

2 млн 725 тис. грн 

Чигиринський р-н    

771 тис. грн 

Золотоніський р-н     

16 млн 67 тис. грн Тальнівський р-н    

1 млн 892 тис. грн 

Катеринопільський р-н    

9 млн 95 тис. грн 

Драбівський р-н     

11 млн 774 тис. грн 

м. Черкаси

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

18 млн 
899 тис. грн

Місцеві 

бюджети 

Маньківський р-н    

4 млн 989 тис. грн 

Уманський р-нУманський р-н        

418418  тис. грнтис. грн  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Кропивницький

Голованівський р-н    

1313 млн  млн 773773  тис. грнтис. грн  

Світловодський р-н    

3 млн 104 тис. грн 
Гайворонський р-н    

91 тис. грн 

Новоархангельський р-н    

1 млн 931 тис. грн 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

9 млн 
470 тис. грн

Місцеві 

бюджети 

Яготинський р-н    

9 млн 395 тис. грн 

м. Київ
Київський р-н    

36 тис. грн 

Тетіївський р-н    

39 тис. грн 

47 млн 
731 тис. грн

Місцеві 

бюджети 
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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 Полтавщини, 

Харківщини, 
Кіровоградщини, 

Черкащини  та 
Київщини  у першому 

півріччі 2019 року

7,7 
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 

Харківщини, Полтавщини, Київщини, Черкащини. 

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

з року в рік будуть лише примножуватись.

Громада с. Домаха, що у Лозівському районі Харківщини, добре знайома з соціальними проектами, які 

реалізовуються тут за фінансового сприяння підприємства «Мрія» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

Значну увагу аграрії Компанії приділяють саме медич-
ній установі села — фельдшерсько-акушерському 
пункту. А все тому, що третина населення — це жите-

лі пенсійного віку, яким важлива якісна медична допомога 
на місці, бо здебільшого поїхати у районну лікарню вони не 
мають можливості.

— У минулі роки, завдяки фінансовій підтримці Кернел, 
нам вдалося створити затишні умови в ФАПі, — каже Тетяна 
Литвиненко, в.о. старости с. Домаха. — Зокрема, Компанія та 
БФ «Разом з Кернел» виділяли кошти на спорудження мані-
пуляційної та оснащення санітарної кімнат — проведення тут 

ремонту, встановлення перегородки та нових вхідних дверей, 
а також утеплення підлоги.

Нещодавно кернелівці підтримали чергову важливу іні-
ціативу — придбали у ФАП сучасний електрокардіограф.

— Справа в тому, що такого устаткування ми не мали, 
— веде далі наша співрозмовниця. — Проте у ситуації, коли 
більшість хвороб пацієнтів, пов’язані із серцево-судинною 
системою, де основою встановлення діагнозу є саме кар-
діограма, його наявність була не забаганкою, а першочер-
говою потребою. І ми щиро дякуємо Кернел за підтримку. 
Хочу побажати міцного здоров’я нам всім.

Підприємство «Мрія» (Кернел) та Підприємство «Мрія» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» придбали для БФ «Разом з Кернел» придбали для 

фельдшерсько-акушерського пункту фельдшерсько-акушерського пункту 

с. Домаха (Лозівський р-н, с. Домаха (Лозівський р-н, 

Харківська обл.) кардіографХарківська обл.) кардіограф

КАРДIОГРАФ ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ФАПУКАРДIОГРАФ ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ФАПУ

ДЛЯ ПIДТРИМКИ СIЛЬСЬКОЇ ОСВIТИДЛЯ ПIДТРИМКИ СIЛЬСЬКОЇ ОСВIТИ
Всім відомо, що в літній період у школах та дитячих садочках проходять поточні ремонти. 

Традиційно агропідприємства Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» долучаються до  

подібних проектів.

Наразі наша розповідь 
про допомогу аграріїв 
«Говтва» (Кернел) двом 

освітнім осередкам Полтавщи-
ни. Йдеться про ремонт їдальні 
у школі с. Мала Перещепина та 
впорядкування подвір’я у школі 
с. Пристанційне, що у Новосан-
жарському районі Полтавщини. 

Лілія Деркач, заступник 
директора з навчально-виховної 
роботи с. Пристанційне 

«Вся справа в тому, що наша 
школа розташована, так би мо-
вити, у лісовій зоні. Тому у нас 
завжди існувала потреба обла-
штувати територію подвір’я (бо 
там під ногами був пісок – Ред.) 
та зробити тут майданчик для 
проведення урочистостей, свят, 
лінійок. Цьогоріч наше прохання 
почули представники підпри-
ємства «Говтва» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел», які допомогли 
в придбанні плитки, якої виста-
чило для покриття 60 м площі, а 
сільський бюджет оплатив робо-
ти підрядчика. Як результат — ми 
отримали те, що хотіли. І дякує-
мо всім, хто допоміг нам. Щодо 
Кернел, то ця Компанія завжди 
по можливості допомагає школі, 
наприклад у літній період, також 

ДЕТАЛІ – У КОМЕНТАРЯХ

аграрії направляли фінансування 
для оздоровлення діток». 

Тетяна Дем’яненко, директор 
школи с. Мала Перещепина 

«Ремонт шкільної їдальні уже 
давно був нагальним питанням 
для нас, бо востаннє подібні ро-
боти проводилися більше 35 ро-
ків тому. Цьогоріч завдяки якісній 
співпраці місцевої влади та бла-
годійників процес активізувався. 
Наразі вже фактично упорядко-
вано два із п’яти залів – харчо-
блок та приміщення для миття 
посуду. За днів десять плануємо 
завершити роботи  тут. Фінансо-
ву підтримку для проекту надали 
також підприємство «Говтва» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Саме за кошти від них придбано 

плитку для облицювання. Велика 
вдячність Кернел від батьків ще 
й за подарунки для першоклас-
ників. Від себе ж я подякую всім 
тим людям та організаціям, які 
не залишаються осторонь про-
блем сільської освіти».

НОВИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ НОВИЙ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ 
У БОГДАНIВЦIУ БОГДАНIВЦI

Про тренажерний зал, де можна було б займатися спортом у будь-

яку пору року та погоду, громада села Богданівка (Яготинський р-н, 

Київська обл.) мріяла вже давно. Цьогоріч, завдяки спільним зусиллям 

та підтримці місцевих жителів, сільської ради та підприємства 

«Придніпровський край» (Кернел), задумане втілено в життя.

–Ініціативну групу щодо проекту 
створення тренажерної зали 
очолив місцевий житель Віталій 

Овсієнко. Саме він організував ремонтні 
роботи в приміщеннях колишньої їдальні 
та гуртожитку, — уточнює Юрій Бори-
сенко, сільський голова. — Додам, що 
дана будівля введена в експлуатацію ще 
у 80-х роках, тому зрозуміло, що приве-
дення її до ладу було важливим етапом 
на шляху реалізації задуму. 

А от коштами на придбання тре-
нажерів у сумі 120 тис. грн підсобили 
саме підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Завдяки їхньому фінансовому 

внеску зал обладнано сучасним устат-
куванням для занять спортом. 

— Наразі у тренажерному залі вже 
займаються місцеві жителі, — завершує 
Юрій Григорович. Це і молодь, і представ-
ники старшого покоління. Для них заняття 
в залі коштують зовсім символічну суму, за 
яку покривається заробітна плата інструк-
торів та комунальні послуги. Безперечно, 
зараз такий об’єкт у селі сприймається як 
новинка, але  впевнений, що дуже скоро 
праводити час у спортивному залі стане 
звичним для багатьох селян. Дякую всім, 
хто не залишився осторонь, особлива по-
дяка нашому надійному партнеру та орен-
дарю — компанії Кернел.

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

та БФ «Разом з Кернел» профінансували придбання тренажерів та БФ «Разом з Кернел» профінансували придбання тренажерів 

для залу с. Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.) для залу с. Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.) 

ОСТРIВЦI ДИТЯЧОГО ДОЗВIЛЛЯ З’ЯВИЛИСЯ У СЕЛИЩI ДРАБIВОСТРIВЦI ДИТЯЧОГО ДОЗВIЛЛЯ З’ЯВИЛИСЯ У СЕЛИЩI ДРАБIВ

–Ініціатива для реалізації цього 
проекту надійшла від місце-
вих жителів, молодих сімей, 

які власними силами спорудили два 
осередки дитячого дозвілля, — розпо-
відає Василь Хмара, селищний голова. 
— Логічно, що споглядати зі сторони 
на цю добру справу ми не могли і під-
тримали мешканців у доброму намірі. 

Вартість майданчиків, які встанов-
лені на вулицях Першотравневій та Ду-
міновській, склала 100 тис. грн. Майже 
третину — 30 тис. грн — виділив саме 
Кернел. Решта — внесок місцевого 
бюджету. 

— Результат перевершив усі очіку-
вання, — веде далі Василь Іванович. —
Мета досягнута, бо наша малеча має 

У літній період, завдяки якісній співпраці селищної 

та районної рад, громади,  підприємства «Придніпровський край» 

(Кернел) та благодійного фонду «Разом з Кернел»  

у селищі Драбів, що на Черкащині, з’явилося 

два дитячі майданчики. 

місце, щоб якісно проводити дозвілля. 
Тому дякуємо Кернел та всім учасни-
кам за внесок та за те, що турбують-
ся про підростаюче покоління. Щодо 
співпраці з Компанією-орендарем, то 
додам, що у поточному році аграрії пе-
редали у користування нашого кому-
нального підприємства трактори, плуг 
і т.д., що стало значною допомогою, 
полегшило вирішення питань благо-
устрою. А ще традиційно Кернел вітає 
наших першачків із Днем знань та пре-
зентує учням солодощі до новорічних 
свят. Одним словом, з цією Компанією 
ми маємо непогану співпрацю, і пере-
конані, що так буде й надалі.

Завдяки фінансовій участі підприємства «Придніпровський край» Завдяки фінансовій участі підприємства «Придніпровський край» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у смт Драбів (Черкаська обл.) (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у смт Драбів (Черкаська обл.) 

з’явилися дитячі майданчикиз’явилися дитячі майданчики

Завдяки фінансовій підтримці Завдяки фінансовій підтримці 

Кернел у школі с. Мала Кернел у школі с. Мала 

Перещепина (Новосанжарсь-Перещепина (Новосанжарсь-

кий р-н, Полтавська обл.) кий р-н, Полтавська обл.) 

проходить ремонт їдальні проходить ремонт їдальні 

Учні, педагогічний та батьківський колективи школи с. Пристанційне Учні, педагогічний та батьківський колективи школи с. Пристанційне 

(Новосанжарський р-н, Полтавська обл.) дякують «Говтва» (Кернел) та (Новосанжарський р-н, Полтавська обл.) дякують «Говтва» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» за допомогу в упорядкуванні шкільного подвір’яБФ «Разом з Кернел» за допомогу в упорядкуванні шкільного подвір’я
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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 НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. П/Б
МОБІЛЬНИЙ 

ТЕЛЕФОН 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Лубенський

с. Калайдинці

Білик Олексій Сергійович (050) 403-01-25

с. Клепачі

с. Хитці

с. Халепці

с. Лушники

Пирятинський

с. Повстин
Дорогань Віктор Іванович (050) 851-23-68

с. Велика Круча

с. Малютинці
Філіп Зінаїда Олександрівна (050) 412-00-91

с. Крячківка

с. Смотрики
Телюк Людмила Миколаївна (050) 437-90-22

с. Теплівка

Гребінківський
с. Почаївка Куліш Валентина Василівна (050) 437-90-19

с. Тарасівка Дяченко Світлана Василівна (066) 647-70-44

Лубенський

с. Березівка

Назаренко Володимир Михайлович (066) 608-26-60

с. Войниха

с. Новооріхівка

с. Оріхівка

с. Шершнівка

с. Єнківці

Кушнір Любов Олексіївна (068) 320-87-60
с. Біївці

с. Горобії

с. Новаки

с. Мацківці Решотько Катерина Василівна (095) 423-73-75

Оржицький

с. Денисівка Годненко Валентина Олександрівна (050) 403-01-26

с. Чевельча Зінник Валентина Іванівна (050) 412-00-79

с. Савинці Хрипта Любов Іванівна (067) 592-88-60

с. Вишневе Шульга Любов Миколаївна (068) 265-69-64

Глобинський
с. Бабичівка Скрипай Людмила Іванівна (050) 208-56-95

с. Броварки Тимченко Світлана Іванівна (066) 301-72-41

Кременчуцький с. Максимівка Самусь Валентина Яківна (096) 796-85-47

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТОВ «ГОВТВА» 

Решетилівський

с. Михнівка
Кошова Наталія Олександрівна (050) 308-58-84

с. Мякеньківка

с. Каленики
Кісіль Степан Іванович (099) 407-94-98

с. Хрещате

с. Пустовари Петрова Ольга Олександрівна (050) 419-86-48

с. Лиман Другий Литовченко Ольга Іванівна (066) 979-41-91

Кобеляцький с. Просяниківка Демченко Наталія Василівна (067) 799-43-52

Кременчуцький

с. Дмитрівка

Мартинюк Дмитро Васильович (050) 381-59-06с. Солонці

с. Кияшки

Новосанжарський

с. Пологи

Сиза Тетяна Олексіївна (050) 367-35-92
с. Писарівка

с. Лисівка

с. Пристанційне

с. Мала Перещепина

Косиця Людмила Анатоліївна (050) 367-36-01с. Велике Болото

с. Пристанційне

с. Маячка
Щербак Світлана Володимирівна (050) 405-03-69

с. Лівенське

с. Старі Санжари Вісич  Валентина Миколаївна (066) 191-12-31

Кобеляцький

с. Кунівка

Бабенко Валентина Федорівна (050) 367-35-97с. Яблуневе

с. Колісниківка

с. Морози
Дорошенко Валентина Яківна (050) 367-35-98

с. Прощуради

с. Свердловське
Поставна Оксана Миколаївна (050) 367-35-99

с. Бутенки

с. Іванівка Жовтяк Любов Анатоліївна (050) 367-36-02

с. Дашківка 

Коваленко Надія Олександрівна (050) 367-36-03с. Шевченки

с. Ревущено

с. Деменки Блоха Валентина Іванівна (050) 367-36-05

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. П/Б
МОБІЛЬНИЙ 

ТЕЛЕФОН 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТОВ «ГОВТВА» 

Семенівський

с. Заїчинці Дуденченко Валерія Степанівна (050) 602-83-62

с. Бакумівка Кадук Руслан Владиславович (095) 506-34-49

смт Семенівка Романко Валентина Іванівна (066) 567-12-45

с. Василівка Стовба Галина Петрівна (095) 943-61-51

с. Оболонь Нагорна Світлана Павлівна (066) 598-55-60

Чигиринський с. Топилівка Чупис Ніна Василівна (050) 389-84-21

Чутівський с. Черняківка Супрун Світлана Василівна (099) 451-34-46

Глобинський с. Заможне Кириленко Надія Володимирівна (050) 305-21-49

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Драбівський

c.Ковалівка

Горбань Валентина Петрівна (067) 470-46-14

с. Кононівка

с. Яворівка

с. Шрамківка

с. Мойсівка

с. Погреби

с. Бойківщина Кодь Світлана Олександрівна (067) 470-49-97

с. Привітне Колос Світлана Петрівна (097) 061-47-37

с. Рецюківщина Мірошніченко Валентина Михайлівна (067) 967-54-10

с. Мехедівка
Мовсесян Людмила Василівна (067) 470-50-49

с. Богданівка

смт Драбів
с. Бирлівка Нипорка Ольга Василівна (067) 470-44-06

с. Білоусівка Петренко Віра Миколаївна (067) 470-30-47

с. Білоусівка Тікучова Алла Іванівна (067) 470-31-25

Золотоніський

с. Кропивна
Рябуха Катерина Василівна (067) 470-54-75

с. Маліївка

с. Подільське
Кравченко Аліна Василівна (067) 470-49-65

с. Антипівка

с. Кривоносівка Луценко Людмила Григорівна (097) 497-44-18

с. Дмитрівка Манжула Оксана Вікторівна (067) 470-57-13

с. Коврай Другий
Ціпенко Світлана Миколаївна (067) 470-47-60

с. Коврай

с. Вознесенське
с. Синьооківка Кирик Ніла Іванівна (098) 599-05-94

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Яготинський

с. Фарбовано Берегова Ніна Григорівна (097) 288-20-74

с. Черняхівка Пивак Тетяна Василівна (067) 513-84-36

с. Богданівка Остапець Галина Степанівна (067) 513-84-38

с. Супоївка
Пономаренко Валентина Іванівна (067) 513-84-35

с. Черкасівка

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Нововодолазький, 
Кегичівський, 

Сахновщинський

Бесарабівська, 
Чапаївська, Лозівська, 

Парасковіївська, 
Старовірівська, 

Лебедівська, 
Шевченківська, 

Новоолександрівська, 
Олійниківська, 
Аполонівська, 

Сахновщинська с/р

Тиква Тетяна Сергіївна (050) 419-00-14

Красноградський Петрівська, 
Кирилівська с/р Варенко Наталія Олександрівна (050) 305-47-73

Лозівський, 
Сахновщинський, 
Первомайський

Володимирівська, 
Лигівська,Краснопавлі
вська, Єлизаветівська, 

Садівська, 
Смирнівська, 

Шатівська, 
Роздольська, 
Красненська, 
Закутнівська, 

Яковлівська с/р

Мітрошенко Ірина Юріївна

Яковенко Людмила Миколаївна

(050) 402-22-69

(050) 325-24-71

Лозівський

Царедарівська, 
Чернігівська, 

Миколаївська, 
Новоіванівська, 

Домаська, 
Катеринівська с/р

Високорода Галина Петрівна

Бєланова Олена Миколаївна

(099) 770-48-14

 (050) 998-84-37

Валківський Костівська 
та Ков’язька с/р Юрченко Олександр Іванович (050) 419-00-23

Шевченківський Шевченківська с/р Мохонько Зоя Дмитрівна (095) 501-95-44

КАРДIОГРАФ ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО ФАПУ
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

СТОВ «Придніпровський край» 
(Кернел) 

Полтавська область 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

(Пирятинський р-н, Семенівський р-н, Лубенський 
р-н, Глобинський р-н) 

 наявність посвідчення тракториста різних 
категорій

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(Пирятинський р-н, Семенівський р-н, Лубенський 

р-н, Глобинський р-н) 
 наявність водійського посвідчення 

(категорії C, D, E) на вітчизняну та імпортну 
техніку

Контактна особа: Маргарита Куцурук, 
тел.: (066) 290-02-28; (067) 513-32-92

Черкаська область 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

(с. Вознесенське, Золотоніський р-н) 
 наявність посвідчення тракториста різних 

категорій

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Вознесенське, Золотоніський р-н) 

 наявність водійського посвідчення 
(категорії C, D, E) на вітчизняну та імпортну 
техніку

Контактна особа: Маргарита Куцурук, 
тел.:  (066) 290-02-28; (067) 513-32-92

Київська область 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

(с. Фарбоване, Яготинський р-н) 
 наявність посвідчення тракториста різних 

категорій

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Фарбоване, Яготинський р-н) 

 наявність водійського посвідчення 
(категорії C, D, E) на вітчизняну та імпортну 
техніку

Контактна особа: Маргарита Куцурук, 
тел.:  (066) 290-02-28; (067) 513-32-92

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


