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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
При дотриманні простих правил 

можна домогтися тривалого 
ЗБЕРІГАННЯ ЗІБРАНОГО 

ВРОЖАЮ так, аби він 
якомога довше не втрачав 

свого смаку та корисних 
властивостей. Про те, як 

правильно зберігати городину 
взимку, де краще тримати 

коренеплоди та інші овочі — 
у нашому матеріалі.

стор.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї КернелНаталя Хвостова 

Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 
Директор Благодiйного фонду 

«Разом з Кернел»

ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯIНФРАСТРУКТУРА
За фінансової участі Компанії 

в с. Великий Карабчіїв на 
Хмельниччині реалізовується 

проект із ВІДНОВЛЕННЯ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ. 

Завдяки плідній співпраці 
з підприємством «Енселко 

Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» за два роки 

тутешня громада змогла 
відремонтувати водогін.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату України, виробництво основних сільськогосподарських культур за регіонами на 1 вересня 2017 року становить:

Телефон гарячої лiнiї

0-800-50-10-59

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

Дорогi читачi!
Щоразу у процесі підготовки чергового 

номера газети наша редакція замислюється 
над тим, як зробити його ще цікавішим для 
Вас. Переконана, що наші старання не мина-
ють марно, і сьогоднішній випуск Ви, як за-
вжди, читатимете із задоволенням.

У вересні громади сіл Хмельниччини й 
Тернопільщини спільно з агропідприємствами 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» зумі-
ли реалізувати чимало важливих соціальних 
проектів. Приводилися до ладу дороги, від-
новлювалося водопостачання, покращувалася 
інфраструктура,  проходили ремонтні роботи у 
школах, дитячих садочках, надавалася фінан-
сова підтримка фельдшерсько-акушерським 
пунктам тощо.

Важливим для громади с. Великий Караб-
чіїв (Городоцький  р-н, Хмельницька обл.) став 
проект із ремонту водогону. За два роки на 
його реалізацію Компанія спрямувала понад 
180 тис. грн, ще 150 тис. грн зібрано серед на-
селення. У результаті жителі вулиць Зарічної, 
Дерибасівки та Шкільної отримають доступ до 
якісного водопостачання. Не менш важливою 
справою для мешканців с. Семереньки (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.) стало 
спорудження зупинки громадського транспор-
ту. Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» спрямували на це 
18,5 тис. грн.

Громади Отрокова та Глібова (Ново-
ушицький р-н, Хмельницька обл.) вдячні 
Кернел за допомогу в ремонті дорожнього 
покриття. Зокрема, аграрії допомогли у під-
везенні щебеневої суміші для укладки вулиць. 
У два населених пункти було привезено понад 
900 т матеріалу. Приділили увагу кернелівці й 
медичним установам вказаних сіл. Підприєм-
ство «Енселко Агро» (Кернел) спільно з Бла-
годійним фондом виділили майже 32 тис. грн 
на встановлення енергозберігаючих вікон та 
вхідних дверей у тамтешніх фельдшерсько-
акушерських пунктах.

Продовжила Компанія турбуватися й про 
сільську освіту. Так, за кошти від Кернел були 
проведені ремонти у шкільних харчоблоках 
сіл Немиринці та Ладиги (Старокостянти-
нівський р-н, Хмельницька обл.), а у школу 
с. Лисець (Дунаєвецький р-н, Хмельниць-
ка обл.) придбано електричну плиту. Разом з 
цим для актової зали школи с. Воронківці (Ста-
рокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) 
було закуплено стільці, для школи с. Григо-
рівка (Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) аграрії профінансували виготовлення 
вхідної прибудови (веранди), а ДНЗ «Казка» 
с. Кустівці (Полонський р-н, Хмельницька обл.) 
надано допомогу в ремонті навісу. Детальніше 
про ці проекти читайте на шпальтах видання.

Традиційно в номері Ви знайдете корисні 
поради, новини, вакансії Компанії, а також іс-
торії тих, хто будує своє кар’єру в Кернел.

Дякуємо за довіру! І за те, що залишаєте-
ся з нами!

Злагоди й тепла 
Вашим домівкам, 

миру нашій Україні!

Для підприємств «Енселко Агро» (Кернел), 

«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

підтримка сільських шкіл та дитячих садочків 

є одним із пріоритетних напрямків діяльності. 

Так, у 2016 році Кернел спрямував майже 

1,5 млн грн у освітню сферу сіл Хмельниччини 

й Тернопільщини. У межах всієї Компанії на 

підтримку освіти агропідприємства Кернел

та Благодійний фонд торік спрямували понад 

4 млн грн. Сьогодні ми детальніше поговоримо 

про проекти, які було профінансовано Кернел 

у рамках підготовки навчальних закладів регіону 

до нового навчального року й на які витрачено 

майже 200 тис. грн.

ПІДПРИЄМСТВО «ЕНСЕЛКО 
АГРО» (КЕРНЕЛ) СПІЛЬНО 

З БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ 
виділили фінансову допомогу 
фельдшерсько-акушерським 

пунктам сіл Отроків та Браїлівка, 
що в Новоушицькому районі 

Хмельницької області. 
За кошти Кернел у ФАПах 
вказаних сіл встановлено 

сучасні вікна та двері.

ЗЕРНОВІ ТА 

ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ
(у початково оприбуткованій вазі)

СОНЯШНИК
(у початково оприбуткованій вазі)

КАРТОПЛЯ
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ 

ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

тис. т
у % до 

відповідної 
дати 2016 р.

Україна 37 600,2 97,8 343,9 62,1 15 297,5 98,5 4311,5 95,6

Тернопільська обл. 1775,0 106,5 – – 494,2 94,2 83,6 110,5

Хмельницька обл. 1947,6 99,0 1,8 36,4 1276,2 105,6 148,7 105,7

 З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

стор.
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 АКТУАЛЬНО

ПРО ЦIНИ НА ПРОДУКТИ  ХАРЧУВАННЯ ПРО ОТРИМАННЯ СУБСИДIЙ
За рік ціни на м’ясо та яйця зросли наполовину, 

на молочну продукцію — на третину, а гречка 

подешевшала.

У жовтні виповниться рік, як скасовано державне 
регулювання цін на соціально значущі товари. Як свід-
чать останні дані Держслужби статистики, за цей час 
більшість соцтоварів подорожчали, причому деякі — на 
30-45%, що в два-три рази перевищує середньорічну 
інфляцію. Але окремі продукти зберегли свою ціну, а то 
й подешевшали.

Нагадаємо, соціально значущі товари — це міні-
мальний перелік продуктів, необхідний людині, щоб не 
залишитися голодною й отримати достатньо калорій 
і вітамінів. Торгова націнка на такі товари в роздрібній 
торгівлі не повинна була перевищувати 15% від оптової 
ціни. За постановою Кабміну до переліку соцпродуктів 
входили: молоко жирністю 2,5%, сметана (15%), сир 
(9%), масло вершкове (72%), олія соняшникова, яло-
вичина та свинина I категорії (з кістками), ковбаса ва-
рена I сорту, птиця (тушки), хліб пшеничний з борошна 
1-го сорту, хліб житній та житньо-пшеничний, борошно 
пшеничне вищого ґатунку, макарони з борошна I сорту, 
гречка, рис, яйця I категорії, цукор, овочі борщнабору.

За даними Держстату, за рік найбільше подорожча-
ли м’ясо та яйця — на 45%. Кіло свинини коштує тепер 
в середньому 104 грн (було 72 грн), десяток яєць —
18,5 грн (було 12,7 грн). Далі йдуть молочні продукти 

1 млн 111 тис. 

домогосподарств одержали 

в серпні 2017 року державну 

допомогу на оплату житлово-

комунальних послуг.

У Державній службі статис-
тики України повідомили, що 
з початку року за оформлен-
ням субсидій звернулося 7 млн 
845 тис. домогосподарств. Цей 
показник на 74,6% вищий, ніж у 
січні — серпні 2016 року. Як стало 
відомо, з початку поточного року 
субсидії були нараховані 7 млн 
29 тис. сімей. Компенсації отри-
мали 99,2% громадян із загаль-
ної кількості тих, хто звернувся. 
У містах державну допомогу 
нарахували 4 млн 814 тис. до-
могосподарств, у сільській міс-
цевості — 2 млн 215 тис. Загаль-
на сума субсидій, нарахованих 
домогосподарствам у січні —
серпні 2017 року, становила 
3239,6 млн грн.

Важливо! Кабінет Міністрів 
України прийняв рішення не пе-

репризначати субсидії споживачам, 
які щонайменше за два місяці на-
копичили заборгованість за жит-
лово-комунальні послуги (ЖКП) у 
розмірі від 340 грн. Щоб відновити 
отримання державної допомоги на 
оплату ЖКП, споживачам необхідно 
сплатити заборгованість або офор-
мити реструктуризацію боргів.

Ще в 2016-му заборгованість за 
комуналку на субсидію ніяк не впли-
вала. Нововведення, припускають 
у Мінсоцполітики, стимулювати-
ме українців з субсидіями справно 
оплачувати комунальні послуги.

та м’ясо птиці — зростання цін на 31-36%. Наприклад, 
літр молока коштує не 13 грн, а 17 грн, кілограм мас-
ла — 95 грн (було 73 грн), куряча тушка — 55 грн/кг (було 
41 грн). Приблизно на рівень інфляції, яка за рік стано-
вила 16,2% (дані на серпень), подорожчали борошно, 
хліб і цукор (15-18%), трохи більше — рис (+22%) і «ва-
ренка» (+24%). А ось олія й дешеві макарони практич-
но не змінилися в ціні. І тільки гречка подешевшала на 
5 грн/кг (на 17%).

 СТАТИСТИКА

У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ ОБЛАСТI СЕРЕДНЯ ЗАРОБIТНА 
ПЛАТА СТАНОВИТЬ БЛИЗЬКО 6 ТИС. ГРН

У Тернопільські області склали рейтинг найбільш 

високооплачуваних професій.

До центрів зайнятості Тернопільщини протягом січня — серп-
ня 2017 року від місцевих роботодавців надійшло майже 
26,5 тис. вакансій. Крім того, у базі даних служби зайнятості 

містилась інформація ще про 6228 пропозицій роботи, отриманих з 
інших джерел.

Найвищі заробітні плати пропонували: торговельним пред-
ставникам (12 тис. грн), електрогазозварникам, мулярам, воді-
ям навантажувача (10 тис. грн), водіям автотранспортних засобів 
(9 тис. грн), трактористам-машиністам сільськогосподарського ви-
робництва (8,5 тис. грн), касирам, вантажникам, малярам, токарям 
(7 тис. грн).

На зарплату 5-6,5 тис. грн роботодавці області запрошували 
електромеханіка з ліфтів, обвалювальника м’яса, забивача худоби, 
акумуляторника.

 ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА

ЦIЄЇ ОСЕНI 
ХМЕЛЬНИЧЧИНА 
ВIДРЯДИТЬ ДО АРМIЇ 
550 ПРИЗОВНИКIВ
1 жовтня розпочалася осіння призовна 

кампанія на строкову військову службу 

у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі 

транспорту. Згідно з даними, 

оприлюдненими на урядовому 

порталі, Хмельницька область має 

забезпечити план із 550 призовників. 

359 із них будуть направлені на 

службу до Збройних сил України, 

160 — до лав Нацгвардії, 31 — до 

Держспецтрансслужби.

Крім того, Кабмін передбачив Хмель-
ницькій області 1,8 млн. грн для про-
ведення призовної кампанії цієї осені.

На одного призовника витрачатимуть 
3293 грн 13 коп. 3200 грн — це одноразова 
допомога призовнику, а 93 грн 13 коп. —
«для підготовки та проведення призову на 
строкову військову службу».

Призову підлягають чоловіки, грома-
дяни України, кому вже виповнилося 20 ро-
ків та ще немає 27. Вони повинні бути при-
датними до військової служби за станом 
здоров’я і не мають права на звільнення 
або відстрочку від призову на строкову вій-
ськову службу.

Відстрочка надається за рішенням ра-
йонної (міської) призовної комісії за сімей-
ними обставинами, станом здоров’я, для 
здобуття освіти та продовження професій-
ної діяльності (ст. 17 ЗУ «Про військовий 
обов’язок та військову службу»).

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

в економіці області (дані щодо юридичних осіб та 

відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2017 року 

становила 5941 грн, що в 1,9 разу вище рівня мінімальної 

заробітної плати (3200 грн), проте на 16,5% нижче, 

ніж у середньому по Україні.

Про це повідомляє Головне управлін-
ня статистики у Хмельницькій об-
ласті.

Вище середнього рівня по області в 
серпні 2017-го була заробітна плата праців-
ників сфери фінансової та страхової діяль-
ності (8786 грн), державного управління й 
оборони, обов’язкового соціального страху-
вання (8439 грн), промисловості (6891 грн),
сільського, лісового та рибного господар-
ства (6698 грн), транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської ді-
яльності (6275 грн), професійної, наукової 
й технічної діяльності (6219 грн), оптової 
та роздрібної торгівлі, ремонту автотран-
спортних засобів і мотоциклів (6136 грн), 
інформації та телекомунікацій (5998 грн). 

Серед промислових видів діяльності найвищу 
заробітну плату мали працівники підприємств 
із виробництва хімічних речовин і хімічної про-
дукції (10 621 грн) – її рівень перевищував се-
редньообласний показник у 1,8 разу.

Водночас рівень заробітної плати праців-
ників підприємств із тимчасового розміщу-
вання та організації харчування, виготовлення 
виробів з деревини, виробництва паперу та 
поліграфічної діяльності перебував у межах 
57,4-64,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих пра-
цівників у серпні 2017-го порівняно з липнем 
2017 року зменшилась на 2,1%, до серпня 
2016-го — зросла на 26,7%.

Загальна сума заборгованості з випла-
ти заробітної плати на 1 вересня поточного 

року становила 6 млн грн, або 0,5% фон-
ду оплати праці, нарахованого за серпень 
2017-го.

Основна частка боргу з виплати за-
робітної плати (72,7%) припадала на під-
приємства промисловості, 11,2% — бу-
дівництва. З кожних 100 невиплачених грн 
65 грн заборгували своїм працівникам під-
приємства Полонського району, 15 грн — 
м. Хмельницького, 10 грн — Ярмолинець-
кого району.

НА ТЕРНОПIЛЬЩИНI НАЙВИЩI ЗАРПЛАТИ ПРОПОНУЮТЬ 
ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ТА ЕЛЕКТРОЗВАРНИКАМ
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  БЛАГОУСТРІЙ

РЕМОНТИ 
ДОРIГ У СЕЛАХ 

НОВОУШИЦЬКОГО 
РАЙОНУ ТРИВАЮТЬ
Для агропідприємств компанії Кернел 

пріоритетним напрямком соціальної діяльності  

є фінансова підтримка капітальних та поточних 

ремонтів сільських доріг і шляхів районного 

значення. Зараз такі процеси активно проходять 

у Новоушицькому районі Хмельниччини, у тому 

числі в селах Отроків та Глібів.

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
допомогло сільським громадам у цій 
справі. Йдеться про підвезення щебе-

невої суміші. Зокрема, для ремонту вулиць 
Шкільної та Івана Франка в селі Отрокові за-
везено 480 т щебеню. Для проведення робіт 
на вулицях Базарній, Зеленій та Шевченка в 
селі Глібові — 430 т.

— З Кернел у нас добре налагоджена 
співпраця, — коментує Олег Московчук, го-
лова Новоушицької об’єднаної територіаль-
ної громади (ОТГ), до складу якої входять 
вказані села. — Аграрії розуміють наші по-

треби та не стоять осторонь у вирішенні про-
блем.

Що стосується ремонтів доріг, то ні для 
кого не секрет, що це питання є актуальним 
для багатьох українських сіл. Що й не див-
но, адже їхнє відновлення коштує чимало, і 
викроїти зі скромних місцевих бюджетів ко-
пійку непросто. А якщо врахувати той факт, 
що дороги не ремонтувалися десятиліттями, 
то зрозуміло, що вартість їхнього впорядку-
вання зростає. Тому в селах Новоушицького 
району такі проекти реалізовують спільними 
зусиллями, залучаючи до співпраці оренда-

рів та соціально відповідальні підприємства.
— Наприклад, підприємство «Енселко 

Агро» (Кернел) допомогло нам вивезти ще-
беневу суміш, — продовжує Олег Васильо-
вич. — Надалі всі роботи виконуватимуться 
ПП «Комунальник» Новоушицької ОТГ. За та-
кою ж схемою ми проводили впорядкування 
дорожнього покриття в селі Каскада. А в най-
ближчому майбутньому плануємо так само 
спрацювати в Гуті та Загорянах.

Крім того, очільник ОТГ наголошує й на 
інших напрямах співпраці з Кернел. Це до-
помога в покращенні інфраструктури сіл —

ремонти меморіалів Слави, заміна вікон у 
місцевих медичних установах, підтримка за-
кладів культури.

— Маємо дуже багато ідей щодо подаль-
шого співробітництва з аграріями, — резю-
мує Олег Московчук. — Зокрема, плануємо 
придбати тенісні столи для Будинків куль-
тури, закупити меблі у фельдшерсько-аку-
шерський пункт с. Рудківці, замінити вікна 
в установах соціальної сфери сіл Глибочок і 
Капустяни тощо. Сподіваємося, що Кернел 
фінансово підтримає ці проекти. І дякуємо за 
плідну співпрацю!

Ремонт дорожнього покриття у с. Отроків (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.)Ремонт дорожнього покриття у с. Отроків (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.)

  ІНФРАСТРУКТУРА

У ВЕЛИКОМУ КАРАБЧIЄВI 
ВIДНОВЛЮЮТЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Для мешканців багатьох українських сіл доступ до сталого та безперебійного 

водопостачання все ще залишається проблематичним. За статистикою лише 

третя частина сільського населення країни користується якісним централізованим 

водопостачанням. Решта селян відчуває постійні незручності — поломки, перебої 

в системі — або змушена використовувати інші джерела води — криниці, неглибокі 

свердловини.

Зовсім інакшою є ситуація у Великому 
Карабчієві (Городоцький р-н, Хмель-
ницька обл.). Завдяки плідній співпраці 

з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» за два роки тутешня гро-
мада змогла реалізувати життєво необхідний 
проект — відремонтувати сільський водогін. 
Кернел спрямував на нього понад 180 тис. грн 
(91 тис. грн направлено торік. — Ред.).

Очільник села Володимир Атаманський 
розповідає, що керівництво підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодійний фонд 
виявили ініціативу фінансово підтримати про-
ведення робіт.

— Кілька років тому водогін вийшов з 
ладу, і доступ до водопостачання мало лише 
одне домогосподарство в селі, — коментує 
Володимир Олександрович. — А зниження рів-

ня води в криницях стало останньою краплею 
для того, щоб розпочати ремонт. 150 тис. грн 
для цього зібрали серед населення. Кернел 
допоміг у придбанні 4 км магістарльної труби 
та оплатив екскаватор, що копав траншею.

Наразі проект перебуває на завершальній 
стадії. Зовсім скоро жителі вулиць Зарічної, 
Дерибасівки та Шкільної отримають доступ до 
якісного водопостачання. У перспективі пла-
нуємо разом з Кернел продовжувати цей про-
цес — розпочати проект із відновлення другої 
гілки сільського водогону.

— Від кожного жителя та від себе осо-
бисто висловлюю подяку Кернел, — резюмує 
сільський голова. — Ми вкотре переконалися 
в тому, що співпраця з цими аграріями відріз-
няється надійністю — вони завжди дотриму-
ють слова.

НОВА АВТОБУСНА ЗУПИНКА 
З’ЯВИЛАСЯ В СЕМЕРЕНЬКАХ

Упродовж багатьох років жителі села Семереньки (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) потерпали від того, що місцева автобусна зупинка в центрі 

перебувала в незадовільному стані.

Селяни скаржилися, що очікування 
автобуса пов’язане з незручностя-
ми, на нього просто ніде чекати: 

зупинка не рятувала ані від вітру, ані від 
дощу. Та й її зовнішній вигляд ніяк не при-
крашав вулицю.

— Щодня в село заходять як рейсо-
ві автобуси, так і спеціальний транспорт, 
який розвозить діток у школу та дитячий са-
док, — розповідає голова сільради Ірина 
Сторожук. — У холодну пору року чекати на 
автобус було практично неможливо, особли-
во для малечі.

Нещодавно підприємство «Енселко 
Агро» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кер-

нел» допомогли тутешній громаді у вирішен-
ні цієї проблеми. Направили 18 тис. 500 грн 
для спорудження нової автобусної зупинки. 
Тепер люди чекають на транспорт у затиш-
них умовах.

— Ми дуже вдячні Компанії за добру 
справу, — продовжує очільниця села. — До 
речі, кернелівці систематично підтримують 
благоустрій та інфраструктуру. У минулих 
роках направляли кошти на встановлення 
брами на кладовищі с. Самчинці, допома-
гали у вивезенні відсіву для ремонту доріг. 
Також за фінансування Кернел встановлюва-
лися вікна та двері у медичному пункті, було 
придбано ноутбук тощо.

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» профінансували проект та БФ «Разом з Кернел» профінансували проект 

зі спорудження автобусної зупинки в с. Семереньки зі спорудження автобусної зупинки в с. Семереньки 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

Раніше 

завдяки 

фінан-

суванню 

підприємства 

«Енселко Агро» 

(Кернел) та 

БФ «Разом з Кер-

нел» сучасні ав-

тобусні зупинки 

з’явилися в селах 

Глушківці й То-

машівка (Ярмо-

линецький р-н), 

а також у Черне-

лівці, Моньках, 

Волиці та Дубищі 

(Красилівсь-

кий р-н).

За фінансової участі Кернел у селі Великий Карабчіїв (Городоцький р-н, За фінансової участі Кернел у селі Великий Карабчіїв (Городоцький р-н, 

Хмельницька обл.) реалізовується проект із ремонту водогонуХмельницька обл.) реалізовується проект із ремонту водогону
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ  
Під час літнього періоду навчальні заклади сіл Хмельниччини й Тернопільщини спільно з агропідприємствами 

«Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» (Кернел) та Благодійним фондом «Разом з Кернел» активно готувалися до нового 

навчального року. Сьогодні до Вашої уваги — перелік проектів, які реалізовано за фінансової участі Кернел і завдяки 

яким вдалося значно покращити умови перебування дітей у освітніх закладах. Проте для початку наголосимо на тому, 

що саме підтримка сільських шкіл та дитячих садочків є одним із пріоритетних напрямків соціальної політики Компанії. 

Так, у 2016 році підприємства «Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» (Кернел) та Благодійний фонд спрямували майже 

1,5 млн грн у освітню сферу хмельницьких і тернопільських сіл. За перше півріччя поточного року ця цифра вже 

перевищила 600 тис. грн. У межах всієї Компанії на підтримку освіти в українських селах агропідприємства Кернел 

та Благодійний фонд торік спрямували понад 4 млн грн. Що стосується проектів, про які йтиметься далі, то на них 

Компанія спрямувала 200 тис. грн. Детальніше — в інформаційних добірках.

КОМФОРТ У ШКIЛЬНИХ ХАРЧОБЛОКАХ
Питання організації харчування учнів у сільських школах є не менш важливим 

з-поміж освітянських проблем, які щодня доводиться вирішувати керівництву 

закладів та очільникам сіл. Адже умови прийому їжі, її якість повинні відповідати 

санітарно-гігієнічним вимогам, а при їхній невідповідності є шанс навіть не 

отримати дозвіл на відкриття школи напередодні нового навчального року.

На щастя, навчальним закладам 
Хмельниччини з такими проблема-
ми зіштовхуватися не доводиться. 

Зокрема, підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» завжди 
оперативно реагує на подібні звернення 
освітян. Так, протягом літнього періоду за 
кошти від Кернел були проведені ремонти у 
шкільних харчоблоках сіл Немиринці та Ла-
диги (Старокостянтинівський р-н), а у шко-
лу с. Лисець (Дунаєвецький р-н) придбано 
електричну плиту.

КОМЕНТАР 

Тетяна Підлапушна, староста с. Лисець

«З підприємством «Енселко Агро» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» маємо нала-
годжену співпрацю, зокрема і в напрямку 
підтримки освітньої сфери. Торік Компанія 
направляла кошти на встановлення 10 ме-
талопластикових вікон на першому повер-
сі школи. Цьогоріч до навчального року 
аграрії зробили нам черговий подарунок —
придбали електричну плиту в харчоблок. 
Додам, що обладнання тут не змінювали з 
1990 року, з часу, коли приміщення закла-

ду було введене в експлуатацію. Це полег-
шить працю кухарів, адже страви готувати-
муться швидше та якісніше. А приготована 
їжа стане ще смачнішою та кориснішою для 
учнів. Додам, що наразі в школі навчається 
65 діток. Крім того, наразі на етапі реалізації 
перебуває проект із продовження встанов-
лення вікон, за рахунок Компанії плануємо 
замінити ще шість конструкцій. Дякуємо 
Кернел за те, що приділяють увагу освіт-
ній сфері села та допомагають вирішувати 
важливі для нас проблеми».

КОМЕНТАР 

Людмила Тоненчук, директор школи с. Немиринці

«Цьогоріч за фінансування підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» проведено ремонт обідньої зали 
харчоблоку нашої школи. Зроблено масу 
справ — замінено двері, оновлено віконця 
для видачі їжі, підлогу облицьовано новою 
плиткою, встановлено  електропроводку та 
проведено заміну 12 світильників. Також 
тут з’явилася нова сантехніка — п’ять уми-
вальників (підключено воду, виконано ро-
боти з виведення каналізаційної системи). 

Кернел направив на проект майже 60 тис. 
грн. Правду кажучи, такого масштабного 
ремонту тут не бачили ще з 1989-го. Звісно, 
щороку своїми силами ми проводили по-
точні ремонти — фарбування, шпаклювання 

тощо. До речі, торік Кернел допоміг нам у 
придбанні 21 обігрівача. А ще традиційними 
є подарунки до Першого вересня, Нового 
року. Дякуємо Компанії за турботу про на-
ших дітей».

За кошти від «Енселко Агро» (Кернел) та За кошти від «Енселко Агро» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» проведено ремонт БФ «Разом з Кернел» проведено ремонт 

обідньої зали харчоблоку школи с. Немиринці обідньої зали харчоблоку школи с. Немиринці 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» 

профінансували придбання будматеріалів для ремонту харчоблоку профінансували придбання будматеріалів для ремонту харчоблоку 

у школі с. Ладиги (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)у школі с. Ладиги (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

Компанія Кернел та БФ «Разом Компанія Кернел та БФ «Разом 

з Кернел» придбали електричну з Кернел» придбали електричну 

плиту для їдальні школи с. Лисець плиту для їдальні школи с. Лисець 

(Дунаєвецький р-н, (Дунаєвецький р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)
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 З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
ДОВIДКА

КЕРНЕЛ — найбільший у світі виробник та 
експортер соняшникової олії, провідний 
виробник і постачальник сільськогоспо-
дарської продукції з регіону Чорномор-
ського басейну на глобальні ринки. Кернел 
щороку підтверджує беззаперечне лідер-
ство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Протя-
гом 10 років акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 2011 ро-
ці IPO Кернел було визнано найкращим 
у країнах Центральної та Східної Європи 
за всю історію цієї біржі. З року в рік Ком-
панія лідирує в рейтингах найкращих ро-
ботодавців. У 2016-му Кернел визнано 
найбільш прозорою Компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні. У 2017 році Кернел 
успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій бір-
жі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробни-
цтва соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продук-
цію Кернел постачає у більш ніж 60 кра-
їн світу, серед основних ринків збуту — Ін-
дія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. 
Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що 
дозволяє отримувати 1,5 млн тонн соняшни-
кової олії та близько 1,3 млн тонн соняшни-
кового шроту. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дiяльностi —
сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел по-
стачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію 
у більш ніж п’яти тисяч виробників, а та-
кож вирощуючи власну продукцію на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та добробуту на-
селення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдпри-
ємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом 
з Кернел».

У Хмельницькій області Компанію 
представляє підприємство «Енсел-
ко Агро», що обробляє землі в Кам’я-
нець-Подільському, Віньковецькому, 
Городоцькому, Дунаєвецькому, Ново-
ушицькому, Чемеровецькому, Ярмо-
линецькому, Красилівському, Старо-
костянтинівському, Старосинявському, 
Волочиському, Полонському, Славут-
ському районах області. На Тернопіль-
щині інтереси Компанії представляє 
підприємство «Агрополіс», що орендує 
земельні наділи в Чортківському, Бор-
щівському, Заліщицькому, Бучацькому 
районах. На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програми Бла-
годійного фонду.

СТIЛЬЦI ДЛЯ АКТОВОЇ ЗАЛИ
Для школи с. Воронківці 

(Старокостянтинівський р-н) співпраця 

з орендарем землі, підприємством 

«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» завжди приносить гарні 

результати. Так, у минулому році 

аграрії направляли кошти на ремонт 

покрівлі шкільної їдальні, яка була в 

аварійному стані. Тепер кернелівці 

допомогли у вирішенні чергового 

питання — придбали стільці для 

актової зали школи.

–Справа в тому, що недавно ми 
провели реконструкцію на-
вчальних кабінетів під акто-

ву залу, якої в нас донині не існувало, —
пояснює директор школи Галина Янковсь-
ка. — Наразі для потреб учнівського, 
батьківського та педагогічного колективу 
маємо приміщення у 100 кв. м. Проте не-
вирішеним залишався один важливий мо-
мент — відсутність меблів, зокрема стіль-
ців. Тому, як тільки у нас проходив якийсь 
захід — чи то збори, чи концерти, — ми ви-
мушені були приносити стільці з навчаль-
них кабінетів.

Наразі ж завдяки підтримці Кернел ак-
тову залу Воронківської школи укомплек-
товано 51 зручним стільцем.

— Ми вдячні кернелівцям за те, що 
почули наше звернення та пішли назуст-
річ, — резюмує Галина Миколаївна, — За-

значу, що ці аграрії справді переймаються 
проблемами сільської освіти, що в наш 
непростий час надзвичайно важливо. Ми 
завжди перебуваємо на зв’язку з Компа-
нією, а кернелівці тримають руку на пульсі 
наших потреб.

ОБЛАШТУВАННЯ ШКIЛЬНОЇ 
ПРИБУДОВИ ТА НАВIСУ

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» допомогли ще двом закладам області 

облаштувати та покращити стан приміщень. Так, для 

школи с. Григорівка (Старокостянтинівський р-н) аграрії 

профінансували виготовлення вхідної прибудови 

(веранди), а ДНЗ «Казка» с. Кустівці (Полонський р-н) 

надано допомогу в ремонті навісу. Ці ініціативи Компанії із 

задоволенням прокоментували очільники сільрад.

КОМЕНТАР 

Анатолій Простак, голова Григорівської сільради

«З Кернел ми маємо гарний досвід співпраці. Аграрії активно ін-
вестують у соціальну сферу та благоустрій сіл сільради, зокрема 
допомагають освіті. У літній період Компанія направила понад 
27 тис. грн для того, щоб провести всі роботи з облаштування 
вхідної прибудови. Справа в тому, що наразі проводиться утеп–
лення шкільного приміщення, і саме наявність веранди сприя-
тиме ще якіснішому енергозбереженню. Додам, що попередні 
побажання від нас як від замовників — сучасні металопластикові 
дверні блоки та наявність пандуса — у Кернел врахували й опла-
тили. Дякую Компанії за те, що є нашим надійним  помічником».

КОМЕНТАР 

Анастасія Братасюк, голова Кустовецької сільради

«Уже неодноразово на шпальтах газети від себе особисто та від 
громади я дякувала підприємству «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» за всебічну підтримку та допомогу. Сьо-
годні — вдячна за проекти з підтримки наших осередків освіти. 
Так, Компанія направила майже 16 тис. грн на облаштування 
підвісу у приміщенні дошкільного навчального закладу «Казка». 
До речі, раніше його відсутність приносила чимало труднощів, 
під час дощів вода заливала вхід. А торік Кернел виділяв кошти 
на встановлення 100 м огорожі навколо цього ж ДНЗ. Крім того, 

до нового навчального року наша школа отримала від Компанії 
укомплектовану всім необхідним сучасну музичну апаратуру вар-
тістю понад 25 тис. грн. Погодьтеся, це значні суми, які не завжди 
можна отримати з сільського бюджету. А ще в минулі періоди 
аграрії фінансували встановлення вікон у приміщенні Будинку 
культури, придбання комп’ютерного обладнання для фельдшер-
сько-акушерського пункту. Невід’ємними складовими діяльності 
кернелівців є допомога у благоустрої. Дороги в селах Кустівці та 
Голубча ніколи не бувають засніженими, замети вчасно приби-
рає техніка Компанії. Добре мати поруч такого соціально  відпо-
відального орендаря». 

Учнівський, педагогічний Учнівський, педагогічний 

та батьківський колективи школи та батьківський колективи школи 

с. Воронківці (Старокостянтинівський р-н, с. Воронківці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) дякують Кернел за Хмельницька обл.) дякують Кернел за 

придбання стільців для актової залипридбання стільців для актової зали

За фінансування підприємства «Енселко Агро» (Кернел) За фінансування підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» облаштовано навіс у приміщенні ДНЗ та БФ «Разом з Кернел» облаштовано навіс у приміщенні ДНЗ 

«Казка» с. Кустівці (Полонський р-н, Хмельницька обл.)«Казка» с. Кустівці (Полонський р-н, Хмельницька обл.)
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Іван Михайлович Стойко
 Посада: Посада: фахівець із технології на підприємстві фахівець із технології на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, «Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, 
Тернопільська обл.Тернопільська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 7 місяців 7 місяців

«До роботи на землі привчений з дитинства. Адже 
виріс у сільській місцевості. Часто допомагав бать-

кам по господарству, в обробітку присадибної ділян-
ки. А бути агрономом у селі завжди престижно та по-

чесно. Тому ще у школі вирішив, що обов’язково пов’яжу 
своє професійне життя з цією спеціальністю. Закінчив За-

ліщицький аграрний коледж, де отримав ступінь бакалавра 
за фахом «Агрономія». І з 1990 року працюю в цій сфері. Пере-

конаний, що головне тут — любити та відчувати землю, її потреби, турбуватися, щоб кожне 
зерно давало щедрий урожай. На підприємство «Агрополіс» (Кернел) потрапив у цьому  
році. Була відкрита вакансія, подав резюме, пройшов співбесіду та приступив до праці. 
Зона моєї відповідальності — це повний контроль с/г процесу, починаючи з обробітку ґрун-
ту та завершуючи збором врожаю. Цьогоріч був закріплений за посівами гороху (близь-
ко 1100 га), який показав чи не найвищу урожайність у межах Компанії, та сої (близько 
400 га). Хоча в Кернел пропрацював порівняно невеликий період, проте встиг перекона-
тися, що в цій Компанії можна отримати корисний досвід, багато чого навчитися, розви-
ватися як фахівець. Одразу вразила своєю новизною технологія вирощування культур, яка 
навіть для мене, людини зі стажем роботи понад 25 років у агрономії, була відкриттям. А 
ще організація праці, дружній і злагоджений колектив. Що стосується успіху — вважаю, що 
кожна людина в певному розумінні може вважати себе успішною. Для мене успіх — це коли 
є достойна робота, дружня та велика родина. Дякую долі за те, що я це все маю».

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

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог та досягнень, а вiдтак i 
прибутковостi Компанiї. Керiвництво Кернел переконане, що кожен працiвник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну 

кар’єру в улюбленiй Компанiї.

«Після закінчення Одеської національної 
академії зв’язку імені О. С. Попова за фа-
хом «Інженер багатоканального зв’язку» я 
довгий час працював інженером, а згодом —
заступником з технічних питань відділення 
«Укртелекому» в м. Старокостянтинові. Зго-
дом вирішив кардинально змінити своє життя, 
розпочати власну справу. Проте випала нагода пе-
реорієнтуватися на аграрну сферу. На підприємстві 
«Енселко Агро» була відкрита вакансія диспетчера з GPS, і 
хоча цей напрям мені був не дуже знайомий, вдалося пройти співбесіду та розпочати 
роботу. Наразі я відповідаю за справність GPS-обладнання (датчики, трекери), яким 
оснащена вся техніка, у тому числі легковий та вантажний транспорт підприємства. А 
також контролюю справність систем обліку видачі пального, обліку видачі на розчин-
них вузлах, причепах перезавантаження тощо. Працюючи в Кернел, я вкотре переко-
нався: якщо правильно організувати роботу служб та відділів, можна досягти вагомих 
результатів, чіткості та якості у виконанні задач. А ще робота в цій Компанії сприяє 
особистісному та професійному розвитку, ти щодня відкриваєш для себе щось нове 
та корисне, не стоїш на місці. А з цього й починається успіх. Адже успішна люди-
на — це та, яка не просто вірить в себе, а впевнено крокує вперед, досягає поставле-
ної мети, не втомлюється вчитися. Відтак вважаю, що меж успішності не існує».

Руслан Анатолійович ШулякРуслан Анатолійович Шуляк
 Посада: Посада: інженер із GPS на підприємстві інженер із GPS на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел), Хмельницька обл.«Енселко Агро» (Кернел), Хмельницька обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 6 років 6 років

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ
Ні для кого не секрет, що медична сфера українських сіл потребує всебічної 

підтримки. Окрім хронічного дефіциту медичних кадрів, у більшості випадків 

невирішеними залишаються питання забезпечення медичним обладнанням, 

лікарськими препаратами, створення комфортних умов для надання якісних послуг 

пацієнтам. Для підтримки фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій у 

сільській місцевості агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

реалізовують програму «Медицина, доступна селянину», у рамках якої на потреби 

сільських закладів охорони здоров’я за останні роки виділено мільйони гривень. 

Активно програма діє й на Хмельниччині.

Так, підприємство «Енселко Агро» (Кер-
нел) спільно з Благодійним фондом ви-
ділили фінансову допомогу для фельд-

шерсько-акушерських  пунктів сіл Отроків та 
Браїлівка, що в Новоушицькому районі обла-
сті. На що було використано кошти, нам роз-
повіли працівники закладів.

КОМЕНТАР 

Ніла Григоріва, фельдшер ФАПу с. Отроків

«Наш ФАП обслуговує 386 сільських жителів. 
Останніми роками особливо гостро постава-
ло питання встановлення енергозберігаючих 
вікон та дверей. Адже дерев’яні рами на-
скрізь прогнили, а щілини у дверях не дозво-
ляли утримувати тепло. І це не дивно, адже за 
26 років, протягом яких я тут працюю, ці кон-
струкції не змінювалися. Завдяки фінансуван-
ню підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» проблему вирішено —
встановлено дев’ять сучасних вікон та вхід-
ні двері. Ми дуже вдячні Компанії за надану 
допомогу. Відтепер наші пацієнти, а вдень їх 
налічуватися більше 20 осіб, отримуватимуть 
медичні послуги в комфортних умовах».

КОМЕНТАР 

Юлія Шолудько, фельдшер ФАПу с. Браїлівка

«Щодня селяни звертаються до нас по медич-
ну допомогу. Наш заклад обслуговує майже 
700 пацієнтів. Ми надаємо невідкладну до-

помогу, проводимо різноманітні маніпуляції. 
Зрозуміло, що ці всі послуги мають прово-
дитися в комфортних умовах, найважливіші з 
яких — тепло та затишок у приміщенні закла-
ду. Нещодавно підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направило 
кошти на створення саме таких умов. Йдеть-
ся про встановлення вікон та дверей у ФАПі. 
Тому від жителів та від себе особисто дякую 
Кернел за те, що не оминають увагою потреби 
сільських закладів охорони здоров’я».

Завдяки фінансуванню підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» Завдяки фінансуванню підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

у ФАПі села Браїлівка (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.) у ФАПі села Браїлівка (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.) 

встановлено сучасні вікна та дверівстановлено сучасні вікна та двері

Жителі Отрокова Жителі Отрокова 

(Новоушицький р-н, (Новоушицький р-н, 

Хмельницька обл.) Хмельницька обл.) 

дякують Кернел за створення дякують Кернел за створення 

комфортних умов комфортних умов 

у місцевому ФАПіу місцевому ФАПі
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  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ НЕ ЛИШЕ ВИРОСТИТИ, А Й ЗБЕРЕГТИ
Щойно закінчується збір урожаю, виникає питання, як і де його зберігати протягом зими, адже на вирощування городини Ви витратили багато часу й сил, розраховуючи, 

що взимку зможете насолодитися плодами своєї праці. При дотриманні простих правил можна домогтися тривалого зберігання зібраного врожаю так, щоб овочі 

якомога довше не втрачали свого смаку та корисних властивостей. Про те, як правильно зберігати врожай узимку, де краще тримати коренеплоди, 

у яких умовах і скільки можна зберігати ті чи інші овочі, — у нашому матеріалі.

Морква

 Підготовка до зберігання. Викопувати моркву краще ви-
лами, щоб на плодах було якомога менше пошкоджень. Із ви-
копаної моркви зрізають бадилля й залишають коренеплоди на 
два тижні в затінку просихати при температурі 10-14 ºC. Протя-
гом цього часу у вас буде можливість визначити, яка моркви-
на зіпсована, і видалити її із загальної маси, призначеної для 
зберігання. Перед закладанням на зберігання коренеплоди 
опускають на півгодини у слабкий розчин марганцівки й потім 
дають їм висохнути. У дерев’яні ящики насипають шар річко-
вого піску завтовшки 2-4 см, укладають на нього шар моркви, 
потім згори знову насипають шар піску завтовшки 4-5 см, на 
який укладають шар моркви, і так доки не заповниться ящик. 
Коренеплоди в ящиках не повинні торкатися один одного. У 
кожну ємність поміщають не більше 15 кг моркви. Завершується укладання коренеплодів на зимівлю шаром піску. Замість 
піску можна використовувати тирсу або листя горобини.

 Як зберігати. Ящики з піском і морквою опускають у льох. Оптимальними умовами для зберігання вважаються темпе-
ратура 0…+4 ºC і вологість повітря близько 90%. Якщо температура вища, морква починає рости. Іноді моркву зберігають 
по 50 кг у щільних мішках із поліетилену, які не зав’язують, щоб уникнути утворення конденсату. Зберігання коренеплодів 
до весни у свіжому й соковитому стані здійснюють ще одним способом: у десятилітрове відро, до половини заповнене гли-
ною, доливають 4 л води, ретельно перемішують її з глиною і залишають на півдоби, потім знову додають воду, перемішу-
ють із глиняним розчином і дають настоятися вже добу, щоб суміш набула консистенції сметани. Шар моркви викладають у 
дерев’яну коробку, застелену поліетиленом, і заливають глиняним розчином, потім викладають наступний шар, який знову 
покривають рідкою глиною — цей спосіб консервує моркву, зберігаючи її зовнішній вигляд і смакові якості.

Буряк
 Підготовка до зберігання. Перед закладанням на 

зимівлю у буряків обрізають гичку, залишаючи лише 
2-3 сантиметри черешків, а також центральну розетку 
дрібного листя, потім коренеплоди складають рядами в 
ящик на пісок, пересипаючи кожен ряд шаром піску, тир-
си або торфу, як це роблять із морквою.

 Як зберігають. Ящики з посипаними піском (торфом, 
тирсою) буряками зберігають у погребі при температурі 
+2-3 ºC й вологості повітря 80-85%, зробивши в них не-
великі отвори і встановивши на підставку заввишки 15-
20 см. Не присувайте ящики впритул до стіни — повітря 
має циркулювати вільно.

Картопля

 Підготовка до зберігання. Перед тим як за-
кладати на зимівлю картоплю, її потрібно підготу-
вати: просушити протягом декількох днів у затінку, 
під навісом, при гарній вентиляції. Потім бульби 
сортують, відбраковуючи гнилі, зіпсовані та по-
шкоджені, і тільки після цього картоплю у сарай. У 
льох картоплю опускають, коли температура пові-
тря на вулиці опуститься до 3-5 ºC. Якщо це зроби-
ти раніше, вона зарано почне давати паростки.

 Як зберігати. Багато хто тримає картоплю, ви-
сипавши її в погребі на підлогу, проте краще по-
містити бульби в сітчасті ящики або контейнери 
з перфорацією в стінках для вентиляції, щоб до 
картоплин був доступ повітря. Висота такої тари 
повинна бути не більше 1 м, і встановлювати кон-
тейнери слід не на земляну підлогу, а на підставки 
заввишки 15 см. Від ящика до найближчої стіни 
або до іншого ящика витримується відстань не 
менше 20 см. Усі ці заходи вживаються для того, 
щоб повітря надходило до бульб у достатньому 
об’ємі й картопля не гнила. Можна пересипати 
бульб в ящиках сухою тирсою або подрібненим 
листям горобини: тирса вбирає зайву вологу, а 
фітонциди, які виділяє листя, вбивають шкідливі 
мікроби. Зверху ящики з картоплею накривають 
мішковиною, яку в міру накопичення вологи міня-
ють на суху. Під мішковину також можна покласти 
шарами хрін і буряк — від такого сусідства і коре-
неплоди не висохнуть, і картопля не намокне.

Капуста

 Підготовка до зберігання. Для зимівлі підходять вчасно зібрані середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі сорти капусти, і 
найкраще збирати капусту з грядки, коли температура повітря на вулиці сягне +5-0 ºC — у цей час всередині головки сповільнюється 
газообмін. Зберігання капусти вимагає попередньої підготовки качанів. Качани прибирають із корінням, сортують, відбираючи тіль-
ки сухі та щільні. Головки, що таким характеристикам не відповідають, а також качани, що мають механічні пошкодження, зберігати 
не можна — вони можуть і самі згнити, і здорові головки заразити гниллю. Некондиційну капусту можна засолити. Перед тим як 
зберігати в підвалі капусту, з неї зрізають верхнє зелене листя та підсушують головки кілька днів на протязі в підвішеному стані.

 Як зберігати. Капусту тримають у підвалі в підвішеному до стелі стані, зв’язавши по два качани. Найкраще зберігати головки 
при температурі близько 0 ºC та дуже високій вологості повітря — майже стовідсотковій. Можна розкласти качани для зберіган-
ня в льоху на полицях або ґратках, видаливши коріння й обгорнувши 
кожну головку папером. Газета для обгортання не годиться, оскільки 
друкарська фарба містить шкідливі речовини. Можна покласти кожну 
головку в целофановий пакет разом із зіжмаканим папером. Узимку 
слід регулярно оглядати качани, що зберігаються, і видаляти листя, 
яке почало гнити. Можна використовувати спосіб попередньої об-
робки капусти глиняною бовтанкою: у розчин глини густиною тіста 
для оладок опускають качани, які потім підвішують у дворі для про-
сушування. Висохлі, оброблені глиною качани переносять у льох, де 
підвішують до стелі. Цікавий спосіб зберігання капусти придумали в 
Росії: у наскрізь продірявлені качани вставляють звичайні пластмасо-
ві бігуді, після чого поміщають капусту в льох або в холодильник, де 
притискають вантажем, який сприяє газообміну. Час від часу вантаж 
піднімають, а потім знову кладуть на капусту.

Цибуля

 Підготовка до зберігання. Збирають цибулю тоді, коли її листя лягає та починає жовтіти. Не чекайте повного всихання листя, 
оскільки можуть початися дощі, а цибуля після них погано зберігатиметься. Після збору цибулини просушують протягом тижня, 
потім обрізають із них пір’я, залишаючи шийку завдовжки 5 см. Протипоказане зберігання цибулі з верхнім шаром луски, а також 

тих цибулин, у яких виросла хоч одна стрілка. Небезпечною ознакою є дрібні 
мушки — якщо вони з’явилися, уважно передивіться цибулини і знайдіть гнилу.

 Як зберігати. Невелику кількість цибулі тримають у коробці з цибулевим 
лушпинням, яке не дасть цибулинам сохнути. Якщо врожай великий, розсип-
те цибулини на підлозі теплого сухого приміщення в один шар і зберігайте їх 
при температурі +18-20 ºC при вологості повітря 60-70%. Можна також три-
мати цибулю у дерев’яних ящиках, сітчастих мішках, у безрозмірних панчохах 
або сплетеною в коси у підвішеному стані, але в цьому випадку листя з цибулі 
не обрізають. Цибулю не можна зберігати в декілька шарів, оскільки від цього 
цибулини запотівають і псуються. Цибулинам, що зберігаються, потрібно за-
безпечити гарну вентиляцію. Ніколи не використовують для зберігання цибулі 
поліетиленові пакети.
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ДОРОГI ДРУЗI!
Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї 

Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями 
народження, святковими подiями!народження, святковими подiями!

Давайте разом дарувати щасливi митi, 
тепло та радiсть один одному!

ПЕРШI ДЕСЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО 

ПОТРАПЛЯТЬ У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ!

Якщо Ви бажаєте привiтати на шпальтах видання 
своїх рiдних, ласкаво просимо до нас! Замовлення 

приймаються щодня за номерами: 

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!

Публiкацiя побажання стане приємним подарунком 
для Вашої близької людини. 

Привітання розміщуються безкоштовно.

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

«Агрополіс» (Кернел) 

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький р-ни 

Тернопільської обл.)
 Посвідчення водія категорії СЕ (керування транспортним 

засобом з причепом).
 Досвід роботи на КамАЗі з маніпулятором.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Борщівський, Чортківський р-ни Тернопільської обл.)
 Досвід роботи трактористом-машиністом 

с/г виробництва на іноземній техніці.

ІНЖЕНЕР
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький, 

Гусятинський р-ни Тернопільської обл.)
 Досвід роботи з імпортною технікою не менше 2-3 років.
 Упевнений користувач ПК.
 Ініціативність у прийнятті рішень.
 Вища інженерна освіта.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
(с. Джурин, Чортківський р-н, Тернопільська обл.)

 Досвід роботи на відповідній посаді 2-3 роки.
 Вища освіта.
 Упевнений користувач ПК.
 Знання програми 1С: Бухгалтерія 8.2.

Контактна особа: Оксана Лещишин, тел.: (050) 375-82-34
   e-mail: o.leshchyshyn@kernel.ua

«Енселко Агро» (Кернел) 

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Досвід роботи в с/г напрямку від 2 років.
 Знання номенклатури с/г техніки.
 Технічна освіта.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Досвід роботи від 2 років, наявність посвідчення водія.

АГРОНОМ 
(Городоцький, Дунаєвецький, Віньковецький р-ни 

Хмельницької обл.)
 Досвід роботи від 2 років, агрономічна освіта, готовність 

до переїзду.

Контактна особа: Ілона Гордієнко, тел.: (050) 137-45-81
   e-mail: i.hordienko@kernel.ua

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(ПАЛИВОЗАПРАВНИКА)

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Досвід роботи від 3 років.
 Посвідчення водія категорії С.

ВАГАР 
(с. В. Чернятин, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

 Професійно-технічна освіта.
 Знання ПК.
 Досвід роботи від 1 року.

Контактна особа: Ірина Іванова, тел.: (095) 279-45-17
   e-mail: i.ivanova2@kernel.ua

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!
Повідомляємо Вам про те, що Ви можете  поставити питання 

юристам компанії Кернел. Відповіді кваліфікованих фахівців 

на два найбільш актуальних запитання будуть опубліковані 

на шпальтах газети «У кожен двір». Тому, якщо Вам потрібна 

юридична консультація із земельних, майнових, спадкових питань, 

телефонуйте за номерами гарячої лінії:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49, 
(093) 500-40-75!

Колектив «Енселко Агро» (Кернел), а також 
земельний та соціальний відділ підприємства 
вітає іменниників жовтня — жителів с. Міцівці 

(Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)

1 жовтня — НАДІЮ АНАТОЛІЇВНУ СТЕФАНЮК

2 жовтня — ЄМІЛІЮ СТАНІСЛАВІВНУ СТОЙКО

9 жовтня — ЄВГЕНІЮ ВАСИЛІВНУ МАРЦІНІШИНУ

18 жовтня — ЛЕОНІДУ МОЙСЕЇВНУ МАКОВСЬКУ

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

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

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

1 жовтня славний ювілей відзначила 
ГАННА ДЕНИСІВНА ДИМАГАЛЬСЬКА, 

жителька с. Сковородки (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З любов’ю, донька, онуки та правнуки

2 жовтня ювілейну дату відсвяткувала 
ГАЛИНА ГРИГОРІВНА ЖАБАРОВА, 

жителька с. Попівці (Старокостянтинівсь-
кий р-н, Хмельницька обл.)

Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси.

І квітів тих, що раз лиш розквітають,
І повні пригорщі любові та краси.

Хай квітнуть у добрі й здоров’ї літа,
Поріг оминають незгоди й біда,

Хай весну приносять лебедині крила,
А Матір Божа дасть здоровя й сили.

З любов’ю, доньки, сини та онуки

2 жовтня день народження завітав на поріг до 
ВАСИЛЯ СЕМЕНОВИЧА БОНДАРЯ 

з м. Старокостянтинова (Хмельницька обл.)

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.

Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,

Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.

З любов’ю, дружина, син, невістка та онук

10 жовтня 50-річчя відсвяткувала 
ТАМАРА ІВАНІВНА ЛУКАЩУК, 

жителька с. Попівці (Старокостянтинівсь-
кий р-н, Хмельницька обл.)

50 — не привід для печалі,
50 — це зрілість золота.

Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.

Нехай Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,

Щоб ще добро на цій землі творили
З любов’ю в серці не один десяток літ.

З любов’ю, мама, чоловік, доньки та онуки

4 жовтня день народження святкував 
ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ АНТОЩУК, 

житель с. Ладиги (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.)

Хай твою оселю зігріває
Щирість друзів і близьких людей.
Сонця промені шлях сповивають,

Не зникає хай блиск із очей.
Хай водою джерельною чистою
Доля повниться по самі вінця,

Хай стежиною ніжно-барвистою
Поспішає кохання до серця!
Щастя, миру тобі і злагоди,
Хай не будуть літа тягарем.

Ми бажаєм тобі долі лагідної,
Успіхів в усьому день за днем!

З любов’ю, батьки, дружина та діти

16 жовтня день народження відзначатиме 
ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА ОРДИНАТ 

із с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.)

Дозволь тебе сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік,

Здоров’я, щастя щиро побажати,
На все життя, на довгий-довгий вік!

До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини

Всіх благ земних — з роси й води
Бажаємо тобі всі ми!

З любов’ю, чоловік та доньки

Колектив «Енселко Агро» (Кернел) вітає 
з ювілеєм чарівну жінку, відповідального 

працівника та надійного друга 
ІРИНУ ПАВЛІВНУ ОМЕЛЬЧЕНКО,

 провідного економіста підприємства

Хай кожна мить життя буде чудова,
Несе кохання та букетик мрій
І, як веселка різнокольорова,
Буде повна яскравіших подій.

Нехай щоденно вам дарують квіти,
Хай компліменти сиплються для Вас.

Хай буде сотня приводів радіти,
Носити посмішку замість усіх прикрас!


