
стор.

4-5

стор.
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ЛIТЕРАТУРНА СТУДIЯЛIТЕРАТУРНА СТУДIЯ
Ми продовжуємо розповідати Вам 

про ТВОРЧІСТЬ МЕШКАНЦІВ 

СІЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ — пайовиків 
агропідприємств компанії Кернел —

«Енселко Агро» та «Агрополіс». 
Сьогодні пропонуємо Вашій увазі 

поезію жительки села Моньки 
(Красилівський р-н, Хмельниць-

ка обл.) Галини Петрівни Погребної.

стор.

6
стор.

3

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

Дорогі читачі!
Нарешті настала справжня весна. Час, 

коли ще більше хочеться творити, втілювати в 
життя найсміливіші задуми, дарувати посміш-
ки та радість оточуючим, змінювати світ навко-
ло. У сьогоднішньому номері газети «У кожен 
двір» ми вкотре переконаємося, що разом з 
компанією Кернел можна здолати найскладні-
ші вершини, стати кращими, принести користь 
своїй країні, місту, селу.

Розпочнемо з чергових досягнень кер-
нелівських аграріїв. Відбулася традиційна це-
ремонія нагородження «Ліга чемпіонів Агро-
бізнесу Кернел-2016». Компанія відзначила 
найкращих представників агропідприємств, які 
своєю щоденною працею доводять престиж-
ність та перспективність розвитку сільського 
господарства України. Цього разу на сцену за 
своїми заслуженими нагородами піднялися 
понад півсотні кернелівців, у тому числі пред-
ставники агропідприємств Кернел із Хмель-
ниччини й Тернопільщини — «Енселко Агро» та 
«Агрополіс». Про них, їхні виробничі результати 
та сам захід читайте на шпальтах видання.

Тепер детальніше про соціальні проекти, 
які було реалізовано за фінансування  компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел». Зокрема, за 
кошти від «Енселко Агро» (Кернел) та Благодій-
ного фонду в бібліотеку села Солобківці (Ярмо-
линецький р-н, Хмельницька обл.) придбано 
сучасні меблі, у кабінет першого класу школи 
села Майдан-Олександрівський (Віньковець-
кий р-н, Хмельницька обл.) закуплено нове ки-
лимове покриття. Варто згадати й про фінан-
сову підтримку, яку Кернел надав осередкам 
духовності в селах Паньківці та Лисанівці (Ста-
росинявський р-н, Хмельницька обл.). Уже не 
вперше Компанія допомагає церквам вказаних 
сіл. Кошти будуть використані на завершення 
процесу встановлення куполів храму та прове-
дення ремонтних робіт у капличці. Планами та 
коментарями на сторінках видання поділилися 
представники місцевих релігійних громад.

Також заслуговує уваги проект із ремонту 
водогону в селах Передмістя та Малі Заліщики 
(Бучацький р-н, Тернопільська обл.), до якого 
фінансово долучилися підприємство «Агропо-
ліс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Цей інф-
раструктурний об’єкт тривалий час перебував 
у аварійному стані. Проте завдяки співпраці 
сільської влади та Компанії місцеві мешканці 
невдовзі матимуть якісне водопостачання у 
своїх домівках.

У селі Вільхівці (Чемеровецький р-н, 
Хмельницька обл.) разом з Компанією від-
значили свято 8 Березня, а на Полонщині 
(Хмельницька обл.) вшанували подвиг воїнів-
афганців. А ще кернелівці привітали зі славним 
90-річним ювілеєм жителя села Киселі (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.) Івана 
Шевчука.

Також ми підготували історії людей, які 
будують свою кар’єру в Кернел, розповіді про 
творчість пайовиків Компанії. Сподіваюся, що 
подана в газеті інформація стане цікавою та 
корисною для Вас. Дякую, що Ви з нами!  

Всім миру, благополуччя, 
весни не лише на дворі, 

але й в серці!
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керівник редакції «У кожен двір», 

Директор Благодійного фонду 
«Разом з Кернел»

Нещодавно КЕРНЕЛ направив 
кошти на проведення ремонтних 

робіт у церкві Святого 
Димитрія Солунського в селі 

Лисанівці (Старосинявсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) 
та на реставрацію каплички 

на території кладовища в селі 
Паньківці (Старосинявський р-н, 

Хмельницька обл.).

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИБЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
ЗА ФІНАНСОВОГО 

СПРИЯННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 

«АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»  
розпочато реалізацію проекту 

з ремонту водогону в селах 
Передмістя та Малі Заліщики, 

що в Бучацькому районі 
Тернопільської області. 

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, виробництво основних видів продукції тваринництва у лютому 2017 року за регіонами становить:

 ВИЗНАННЯ

Телефон гарячої лінії

0-800-50-10-59

Свої зауваження та 
пропозиції надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen-dvir@ukr.net

з приміткою 
«У кожен двір»;

тел. (044)  461-88-65

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ: 
НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ

Щодня працівники компанії Кернел доводять, що ніколи не слід зупинятися на досягнутому 

результаті. Бути флагманами галузі та прикладом для наслідування — саме ці правила лежать 

в основі всіх кернелівських перемог. 16 березня в Національному спортивному комплексі 

«Олімпійський» (м. Київ) втретє пройшла церемонія нагородження «Ліга чемпіонів Агробізнесу 

Кернел-2016», на якій відзначають найкращих механізаторів, агрономів, тваринників, 

інженерів агропідприємств Компанії з усієї країни. Як це було — читайте на шпальтах видання.

РЕАЛІЗАЦІЯ НА ЗАБІЙ С/Г ТВАРИН 

(У ЖИВІЙ МАСІ)
МОЛОКО ЯЙЦЯ

тис. т

у % до відпо-

відного періоду 

2016 року

тис. т

у % до відпо-

відного періоду 

2016 року

млн шт.

у % до відпо-

відного періоду 

2016 року

Україна 538,2 100,4 1176,0 99,2 2110,8 100,0

Тернопільська обл. 13,4 100,8 37,0 100,3 66,5 90,8

Хмельницька обл. 15,6 95,7 70,6 101,7 182,1 99,1



2 24 березня 2017 року

 БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Шановні читачі! Протягом двох місяців, відповідно до Ваших 

звернень, ми подавали на сторінках газети інформацію про основи 

підприємницької діяльності, зокрема про те, як відкрити ФОП 

(фізична особа — підприємець). Ми ознайомили Вас із цим поняттям, 

розповіли про переваги та юридичні аспекти такої форми ведення 

підприємницької діяльності,  про те, куди йти і які документи подати, 

щоб зареєструвати ФОП. А також як стати на облік у податковій 

службі та правильно обрати систему оподаткування.

У сьогоднішньому випуску ми 
завершуємо цикл публікацій 
на тему відкриття ФОП. Тому 

акцентуємо увагу на найбільш важ-
ливих моментах.

Що таке ФОП?

ФОП, або фізична особа — під-
приємець — це спрощена правова 
форма. Підходить для тих, хто тільки 
розпочинає свій бізнес, дозволяє 
започаткувати власну справу, ма-
ючи невеликий стартовий капітал. 
Відкрити ФОП може кожен грома-
дянин, який досяг 16-річного віку та 
має офіційно зареєстроване місце 
проживання. Тобто оформлення 
ФОП здійснюється за місцем реєс-
трації особи.

Скорочений план дій

Якщо Ви вирішили стати приват-

ним підприємцем, то:

1. Звертаєтесь до державного реєс-
тратора та подаєте йому докумен-

ти (заповнена заява на проведення 
державної реєстрації фізичної осо-
би — підприємця, паспорт, довіре-
ність — у разі якщо реєстрація ФОП 
здійснюється через довірених осіб).
2. Подаєте в податкову службу за-
яву про застосування спрощеної си-
стеми оподаткування в разі обрання 
єдиного податку (нагадаємо, що від 
вибору системи оподаткування за-
лежатиме розмір податків, які Ви 
сплачуватимете державі, а також 
чимало інших документальних мо-
ментів роботи).
3. Після реєстрації платника єдино-
го податку подаєте запит про отри-
мання виписки з реєстру платників 
єдиного податку.
4. Через кілька днів (коли саме, 
слід уточнити у Вашого інспектора) 
забираєте виписку з реєстру плат-
ників єдиного податку.
5. Реєструєте в податковій службі 
книгу обліку доходів або книгу обліку 
доходів та витрат.

Реєстрацію завершено!

 СПОЖИВАЧЕВІ

В УКРАЇНI ЗБЕРIГАЄТЬСЯ ТЕНДЕНЦIЯ 
ДО ПОДОРОЖЧАННЯ ПРОДУКТIВ ХАРЧУВАННЯ

У лютому 2017 року на внутрішньому ринку соціально значущих продовольчих товарів зберігалися 

тенденції попередніх місяців до зростання цін, які були властиві для переважної більшості позицій 

із переліку, що підлягає моніторингу Держстату.

Лідерами цінового зростання були:

 свинина (плюс 4,7%, або 3,34 грн за кілограм) та яло-
вичина (плюс 5,0%, або 4,56 грн за кілограм);

 цукор, який подорожчав на 6,8% упродовж місяця 
(плюс 1,03 грн за кілограм) і став коштувати 16,23 грн/кг, 
що на 9,7% вище показника неврожайного сезону 2015/
2016 років;

 хліб масових сортів, який подорожчав за 28 днів лю-
того більш ніж на 3%, або 33-39 копійок за кілограм. При 
цьому з початку 2017 року для пересічних українців кіло-
грам пшеничного хліба піднявся в ціні на 8,3%, або на 90 
копійок, житньо-пшеничного — на 14%, або 75 копійок. 
Тобто лише за два місяці поточного року зростання цін 
на хліб перевищило річний показник 2016-го, коли ін-
декс споживчих цін на хліб склав 107,4%;

 овочі борщового набору (плюс 2,7-4,4%), за винят-
ком цибулі. Кілограм картоплі за місяць додав у ціні 
29 копійок (плюс 4,8%) та вже перевищив ціновий поріг 
відповідного періоду минулого року на 9,2%;

 молочна продукція зросла в ціні на 1,9-2,8%, зокрема 
масло вершкове подорожчало на 3,71 грн за кілограм, 
сир кисломолочний — на 2,36 грн/кг.

Винятком із загальної цінової тенденції стали:

 яйця курячі, які щоправда, продемонстрували вража-
юче падіння (на 20,8%, або здешевіли на 3,88 гривні за 
один десяток). Це можливо пояснити зростанням вну-
трішньої пропозиції цього товару внаслідок обмеженого 
попиту з боку імпортерів. Проте наприкінці місяця роз-
дрібні ціни на яйця зросли на 0,5%;

 цибуля на 7,5% (34 копійки за кілограм). Здешевлен-
ня цибулі можна пов’язати з погіршенням її якості вна-
слідок тривалого зберігання, тому продавці намагають-
ся реалізувати свій товар за зниженими цінами, щоб не 
допустити ще більших втрат;

Загалом вартість набору соціально значущих продо-
вольчих товарів, за яким здійснюють моніторинг органи 
статистики, у лютому ц. р. порівняно з січнем ц. р. зросла 
на 17,34 гривні, а з початку 2017 року — на 39,39 гривні.

Крім того, у березні ц. р. економісти та аналітики 
прогнозують чергове здорожчення, яке стосуватиметь-
ся олії, цукру, гречки та хліба. Ціни на соняшникову олію, 
хлібобулочні вироби, фрукти та овочі до кінця місяця 
зростуть у середньому на 4-6%, у той час як продукти 
тваринного походження подешевшають на 5-7%.

Середні рівні споживчих цін на соціально значущі 

продовольчі товари у лютому 2017 року

(за даними моніторингу Держстату)

ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НАЙЧАСТІШЕ ЗАПИТУЮТЬ:

Пам’ятайте, кожен із Вас має можливість відкрити власну справу, 

забезпечити добробут своєї родини та принести користь суспіль-

ству! Головне — впевнено крокувати до своєї мети!

— Чи потрібна підприємцю печатка? 

— Відповідно до закону приватний підприємець може мати печатку 
за бажанням.

— Чи обов’язково відкривати розрахунковий рахунок? 

— Відкриття рахунку в банку не є обов’язковим кроком при реєстрації 
підприємців.

— Кому потрібен касовий апарат? 

— Касовий апарат необхідний при розрахунках готівкою: підприєм-
цям на загальній системі; підприємцям на спрощеній системі ІІ групи 
з доходом більше 1 млн грн на рік (при роботі з готівкою); підприєм-
цям на спрощеній системі ІІІ групи з доходом більш ніж 1 млн грн на 
рік (при роботі з готівкою).
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ПЕНСIЇ-2017: ЩО ВАРТО ЗНАТИ
Наприкінці минулого року Верховна Рада схвалила Закони 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 

№ 1801-VIII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 06.12.2016 № 1774-VIII. З урахуванням норм цих законів 

здійснюватиметься пенсійне забезпечення в 2017 році.

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 
мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється 
на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність. 

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет 

України на 2017 рік» прожитковий мінімум для 

зазначеної категорії осіб становить:

 з 1 січня 2017 року — 1247 грн (з 1 січня мінімаль-
ний розмір пенсії за віком не змінюється, оскільки він 
був установлений з 1 грудня 2016 року);

 з 1 травня 2017 року — 1312 грн;
 з 1 грудня 2017 року — 1373 грн.

У зв’язку з цим із 1 травня та з 1 грудня 2017 року 
підвищуватиметься мінімальний розмір пенсії (крім 
працюючих пенсіонерів), обчислений відповідно до 
статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (у т. ч. підвищення 
до пенсій за понаднормовий стаж).

Пенсіонерам, які працюють (провадять діяль-
ність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою для 
нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування), після звільнен-
ня з роботи або припинення такої діяльності пенсія 
перераховуватиметься з урахуванням прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виз-
наченого законом на дату звільнення з роботи або 
припинення такої діяльності.

Що стосується інших пенсійних виплат, надба-
вок і підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках 
до прожиткового мінімуму, то вони також перера-
ховуватимуться зі збільшенням прожиткового міні-
муму.

Зокрема, це:

 мінімальні розміри пенсій за інвалідністю учасни-
кам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

 мінімальні розміри пенсій шахтарям;
 мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідніс-

тю — учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, 
а також інвалідам війни та учасникам бойових дій;

 підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам 
нацистських переслідувань;

 надбавки особам, які мають статус Почесного до-
нора України;

 надбавки на утриманців відповідно до Закону «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»;

 пенсійні виплати відповідно до Закону «Про пенсії 
за особливі заслуги перед Україною».

2. Максимальний розмір пенсії

1. Мінімальний розмір пенсії

При цьому слід зазначити, що затверджений Законом «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб не відповідає фактичному розміру прожит-

кового мінімуму для непрацездатних осіб, який є майже вдвічі вищим (у листопаді 2016 року — 

2389 грн). Тому прикінцевими та перехідними положеннями Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VІІІ Кабінету Міністрів України доручено у 

тримісячний строк із дня набуття чинності цим Законом опрацювати питання щодо підвищення со-

ціальних стандартів у системі пенсійного забезпечення.

При призначенні пенсій протягом 2017 року їхній 
максимальний розмір (з урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, 
пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації 
та інших доплат до пенсії, встановлених законодав-

ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) 
збережено на рівні 2016-го: 10 740 грн. Цей розмір не 
переглядатиметься у зв’язку зі збільшенням прожит-
кового мінімуму з 1 травня та з 1 грудня 2017 року.
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СВЯТО БЕРЕГИНЬ РОДУ 
ЛЮДСЬКОГО У ВIЛЬХIВЦЯХ
Коли настає весна й на вулиці з’являються перші квіти, у кожному домі 

в селах і містах відзначають Міжнародний жіночий день 8 Березня.

3

За фінансового сприяння підприємства «Агрополіс» компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» розпочато реалізацію проекту 

з ремонту водогону в селах Передмістя та Малі Заліщики, що в Бучацькому районі Тернопільської області.

Донині  важливий  для сіл інфраструктурний об’єкт перебував у ава-
рійному стані — мережу проклали 54 роки тому. Адміністративні бу-
дівлі села, школа, дитячий садок, ФАП, Будинок культури, приватні 

садиби мешканців отримували воду з перебоями. Тепер завдяки спільним 
зусиллям сільської влади, громади та соціально відповідального бізнесу, у 
тому числі «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», селяни уже в най-
ближчі місяці отримають довгоочікувану воду.

— Саме Кернел виділив майже 37 тис. грн для придбання 3 км нових 
пластикових труб, — коментує Богдан Михайлович Таняк, очільник Перед-
містянської сільради. — Решта витрат лягла на плечі сільського бюджету 
та інших орендарів. Додам, що цей проект є надважливим для сіл, адже до 

централізованого водопостачання, окрім соціальних установ, підключено  
ще й 331 домогосподарство.

Варто зауважити, що «Агрополіс» (Кернел) систематично приходить на 
поміч Передмістянській громаді у вирішенні різноманітних питань.

— Усі прохання, з якими ми звертаємося до кернелівців, не залишають-
ся поза увагою, — продовжує Богдан Михайлович. — У минулі роки Компа-
нія допомагала у придбанні підручників та музичної апаратури для школи, а 
також меблів у харчоблок навчального закладу. А  виконком сільської ради 
за кошти від Кернел обзавівся сучасним принтером. Нам пощастило з орен-
дарем. Побільше б таких підприємств, як «Агрополіс» (Кернел), котрі, окрім 
агровиробництва, піклуються ще й про добробут жителів підопічних сіл.

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша агро-

промислова Компанія в Україні 
та СНД. Компанія є ключовим ви-
робником і постачальником со-
няшникової олії на внутрішньому 
ринку та найбільшим українським 
експортером олії та шроту, а та-
кож основним експортером зер-
нових культур із Чорноморського 
регіону. Торговельні марки Кер-
нел: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Зо-
лота». Кернел щороку підтвер-
джує незаперечне лідерство за 
всіма напрямками діяльності в 
регіонах присутності та світо-
вих рейтингах. З 2007 року акції 
Компанії торгуються на Варшав-
ській фондовій біржі. У 2011-му 
IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної 
та Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. У 2015 році Кернел —
найкраща іноземна Компанія се-
ред країн Центральної та Східної 
Європи.

З 2010 року Кернел актив-
но розвиває аграрний напрямок 
діяльності — сільгоспвиробни-
цтво. Майже 400 тис. га родючої 
землі обробляють досвідчені 
фахівці з використанням інно-
ваційних технологій і найкращої 
сучасної техніки. З того ж часу 
проводиться тісна співпраця з 
громадами сіл і малих міст на те-
риторії присутності агропідпри-
ємств Кернел. Основна мета —
фінансово-матеріальна під-
тримка громадських ініціатив, 
соціальної сфери населених 
пунктів задля підвищення рівня 
життя та добробуту населення. 
У 2013 році всі соціальні ініціа-
тиви Компанії об’єднані в про-
граму підтримки територіальних 
громад «Разом з Кернел». Для 
реалізації цієї програми агро-
підприємства Компанії створили 
однойменний Всеукраїнський 
Благодійний фонд «Разом з Кер-
нел».

У Хмельницькій області Ком-
панію представляє підприємство 
«Енселко Агро», що обробляє 
близько 100 тис. га землі у 13 ра-
йонах (Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, 
Дунаєвецькому, Новоушиць-
кому, Чемеровецькому, Ярмо-
линецькому, Красилівському, 
Старокостянтинівському, Ста-
росинявському, Волочиському, 
Полонському, Славутському). 
На Тернопільщині інтереси Ком-
панії представляє підприємство 
«Агрополіс», що орендує понад 
14 тис. га землі в Чортківському, 
Борщівському, Заліщицькому, 
Бучацькому районах. На вказані 
підопічні території поширюються 
й соціальні програми Благодій-
ного фонду.

СЛАВНИЙ ЮВIЛЕЙ ВIДЗНАЧИЛИ РАЗОМ!
На жаль, роки — не журавлі. Вони не повертаються із вирію. А так хотілося б, щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди часу на 

обличчі, а інколи й у душі таких порядних людей-трудівників, як Іван Юхимович Шевчук, мешканець села Киселі (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.), пайовик підприємства «Енселко Агро» (Кернел). 21 лютого Іван Юхимович відзначив свій 90-річний ювілей.

За доброю традицією в цей 
день на гостини до ювіляра 
з грошовим подарунком та 

щирими словами привітань завіта-
ли представники компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» — Володимир 

Рейда, Заступник керівника відділу 
соціальної політики «Енселко Агро» 
(Кернел), та Микола Доманський, 
Менеджер Компанії в селі Киселі.

Варто зауважити, що Іван Шев-
чук є почесним жителем села, тут 

його знає й поважає кожен, від мало-
го до великого. І не просто так. Адже 
чоловік все життя пропрацював на 
благо рідного краю. Був учасником 
Другої світової, має чимало орденів 
та відзнак. Отримав вищу історичну 
освіту. Довгий час очолював спершу 
Решнівецьку, а згодом — Киселівсь-
ку восьмирічну школу.

Саме завдяки його ініціативно-
сті та наполегливості у той час хар-
чування дітей Решнівецької школи 
здійснювалося за рахунок місцевого 
колгоспу. Він зумів якісно налагоди-
ти співпрацю, що стала результа-
тивною як для навчального закладу, 
так і для господарства. Учні школи 
завжди споживали свіжі молочні 
продукти, м’ясо, овочі та фрукти, 
було навіть створено власну міні-
пекарню, де готували смачні хлібо-
булочні вироби. Натомість старшо-
класники допомагали в колгоспних 
справах — дівчата вчилися доїти ко-

рів, хлопці пізнавали тонкощі роботи 
в полях.

Крім того, Іван Юхимович завж-
ди був патріотом України. Жодний 
День Перемоги не проходив без 
його ораторських виступів, біль-
шість місцевих мешканців збирали-
ся на урочистості тільки заради того, 
щоб послухати чергову натхненну 
промову Івана Шевчука. А ще він за-
хоплюється малюванням, є вільним 
художником, який створює пре-
красні твори. Одним словом, таких 
людей, як наш ювіляр, залишилося 
небагато. Він — приклад для наслі-
дування!

Компанія Кернел та БФ «Разом 

з Кернел» приєднуються до 

всіх привітань на адресу Івана 

Шевчука, бажають в першу чергу 

міцного здоров’я, а ще —  довгих 

і щасливих років у дружньому 

родинному колі.

РЕМОНТ СIЛЬСЬКОГО ВОДОГОНУ РОЗПОЧАТО
  БЛАГОУСТРІЙ

  ЦІКАВІ ПОДІЇ

Представники Кернел вітають з Представники Кернел вітають з 

ювілеєм Івана Шевчука, жителя села ювілеєм Івана Шевчука, жителя села 

Киселі (Старокостянтинівський р-н, Киселі (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)

Напередодні свята в Будинку культури села Віль-
хівці (Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.) 
зібрались місцеві жителі та гості, щоб привітати 

всіх знайомих і незнайомих, хто живе поруч або далеко 
від нас, посивілих жінок і молодих дівчат. Серед присут-
ніх на урочистостях були й представники компанії Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел». Зокрема Руслан Ляховчен-
ко, Керівник відділу соціальної політики «Енселко Агро» 
(Кернел), Юлія Миколенко, Заступник керівника відділу 
соціальної політики «Енселко Агро» (Кернел), та Наталія 
Співак, Менеджер Компанії в селі Вільхівці.

Розпочався захід з виступу очільниці Вільховецької 
сільради Анжели Стецюк. Потім була концертна програ-
ма — спеціально підготовлені номери вихованців місце-
вого дитячого садочка та школи: і пісні, і запальні танці, 

і читання гуморесок, і навіть гра на саксофоні. Все для 
того, щоб настрій у представниць прекрасної половини 
людства став ще святковішим.

З привітальним словом до аудиторії звернувся 
Руслан Ляховченко, Керівник відділу соціальної полі-
тики «Енселко Агро» (Кернел). Він побажав усім жінкам 
справжньої весни в душі та серці, а ще тепла, сонця, 
здійснення найзаповітніших мрій і задумів. У виступі 
Руслан Миколайович також подякував жителям села за 
довіру до орендаря земель — підприємства «Енселко 
Агро» (Кернел) та запевнив, що з кожним днем співпраця 
з Компанією приноситиме громаді все більше користі.

Потім усім присутнім жінкам було презентовано чу-
дові квіти від Кернел, як свідчення поваги та любові до 
берегинь роду людського.

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» активно підтримують соціаль-

ну сферу Вільховецької сільради. Торік Компанія інвестувала майже 270 тис. грн у покращення 

інфраструктури та благоустрою тутешніх сіл. За фінансування Кернел проведено ремонт у при-

міщенні виконкому сільради, пройшли ремонти сільського водогону. Крім того, аграрії виділяли 

кошти на придбання акустичної системи, фітнес-станції (тренажера), жалюзі для школи, на виготов-

лення гойдалок та ігрового майданчика для вихованців дитячого садочка тощо.

Фотокадри зі святкування Фотокадри зі святкування 

8 Березня в селі Вільхівці 8 Березня в селі Вільхівці 

(Чемеровецький р-н, (Чемеровецький р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)
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  ВИЗНАННЯ

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ:  
Щодня аграрії компанії Кернел доводять, що ніколи не 

потрібно зупинятися на досягнутому результаті. Бути 

флагманами галузі та прикладом для наслідування – саме 

ці правила лежать в основі усіх  кернелівських перемог.

16 березня в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» (м. Київ) втретє 
пройшла церемонія нагородження «Ліга чемпіонів Агробізнесу Кернел-2016». На 
ній відзначають найкращих механізаторів, агрономів, тваринників, інженерів агро-

підприємств Компанії з усієї країни. Саме вони — ті люди, які по праву можуть носити зван-
ня Чемпіонів. Адже вони рухають Україну та світ уперед, створюють новий зразок ведення 
сільського господарства. Цього дня за своїми заслуженими нагородами на сцену піднялися 
понад півсотні кернелівців. Перед аудиторією виступили представники Топ-менеджменту 
Кернел. А гарний настрій гостям  своїми вокальними, музичними й танцювальними номера-
ми дарували талановиті діти працівників Компанії.

ЄВГЕН ОСИПОВ, Директор Агробізнесу Кернел

— Третя «Ліга чемпіонів Агробізнесу» невипадково пройшла на головній спортивній 
арені України — НСК «Олімпійський». Це місце особливо підкреслює досягнення на-
шого колективу та кожного окремого співробітника. Успішне завершення сезону-2016 
стало можливим завдяки командній роботі. Кластери, Київський офіс, функціональні 
підрозділи — всі ми заряджені однією ідеєю, всі маємо амбіції бути найкращими, тому 
своєю діяльністю кожного разу підтверджуємо це прагнення. Якщо говорити мовою 
цифр, минулого року середня врожайність кукурудзи склала 9 т/га у заліку, на кращих 
полях ми мали 15 т/га. Середня врожайність соняшника — 3 т/га, озимої пшениці — 
5,9 т/га, на окремих полях — до 10 т/га, сої — 2,8 т/га, на кращих полях — більше 
4 т/га. Сьогодні Агробізнес демонструє високі показники, однак у нас є ресурси для 
досягнення ще вищих результатів.
У чому ж полягає секрет нашого успіху? По-перше, у злагодженості команди. По-дру-
ге, у використанні інноваційних підходів. Я точно можу сказати, що зараз Кернел пере-
буває на піку інновацій, випереджає час і серйозно вирізняється серед інших агро-
компаній. У кластерах уже впроваджено ряд високотехнологічних проектів із точного 
землеробства: GPS-керована система відбору ґрунтових проб, повний агрохімічний 
аналіз ґрунтів, локальне внесення добрив, супутниковий моніторинг, картографування 
врожайності, автоматизація обліку, власний науково-дослідницький центр тощо. Зви-
чайно, коли згадуєш і аналізуєш пройдений шлях, охоплює відчуття неабиякої гордості. 
Проте попереду у нас ще більше перемог. І цей шлях обов’язково буде пов’язаний з 
інноваціями, зі змінами, до яких ми вже готові і впевнено наближаємось кожного дня!

НАТАЛЯ ХВОСТОВА, Директор з персоналу та комунікацій Кернел

— Доля посміхається тим, хто наполегливо й самовіддано крокує до мети. Саме такі 
люди працюють на підприємствах Кернел. І саме тому Компанія досягає неймовірних 
показників і успіхів. Мені приємно, що церемонія нагородження «Ліга чемпіонів Агро-
бізнесу» стала щорічною подією, якої ми чекаємо не менше традиційних свят. Це чудо-
ва нагода розповісти про результати, яких вдалося досягти протягом року, нагородити 
найкращих, отримати заряд енергії та натхнення для ще більших звершень у новому 
сезоні.
Я хочу, щоб ми й надалі зосереджувалися на командній роботі. Взаємодопомога, під-
тримка, повага, довіра — це особливі риси, властиві нашому колективу. Ми прагнемо 
щороку ставати ще кращими, продуктивнішими, успішнішими. Ми плануємо й реалізо-
вуємо стратегічні проекти, які творять майбутнє нашої компанії та, водночас, майбутнє 
України!

КОМЕНТАРІ ТОП–МЕНЕДЖМЕНТУ:

Микола Іванович 
Островерха, провідний 
агроном «Агрополіс» (Кернел)

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Озима 
пшениця

 Стаж роботи в Компа-

нії: 10 років
 Основна команда: 14 осіб
 Результат: площа 2903,52 га; врожай-

ність — 5,96 т/га

Думки з приводу

«Робота в Кернел — це життя. Адже, 
як не крути, ми, агрономи, більшість часу 
проводимо на виробництві, у полі. 
Тому без улюбленої справи не уявляєш 
жодного дня.
Перемога — це заохочення до роботи.
Успіх — плата за щоденну працю».

Олег Миколайович 
Б’ялик, тракторист-
машиніст с/г виробництва 
«Енселко Агро» (Кернел)

 Нагорода: Найкращий 
механізатор з посіву куль-
тур суцільного висіву

 Стаж роботи в Компанії: 6 років
 Результат: 150-180 га за добу

Думки з приводу:

«Робота в Кернел — це можливість профе-
сійного розвитку, удосконалення навичок та 

вмінь, запорука фінансової стабільності й 
добробуту родини.
Перемога — це мотивація та поштовх до по-
дальшого руху вперед, до підкорення нових 
вершин.
Успіх — це результат щоденної натхненної 
праці, коли поставленої мети досягаєш у 
визначені терміни та з високою якістю ви-
конання завдань».

Іван 
Васильович 
Довгий, тракторист-
машиніст с/г виробництва 
«Енселко Агро» (Кернел)

 Нагорода: Найкращий 
механізатор з посіву про-
сапних культур

 Стаж роботи в Компанії: 10 років
 Результат: 250 га за добу

Думки з приводу:

«Робота в Кернел — це самореалізація, гар-
ний заробіток, можливість отримання ново-
го досвіду, усвідомлення того, що ти своєю 
працею приносиш користь, а значить, ти є 
затребуваним.
Перемога — це коли ти отримав те, чого 
прагнув, спільною працею всієї команди, ко-
лективу, який зумів злагоджено та розумно 
підійти до виконання поставлених завдань.
Успіх — це коли ти зробив більше, ніж плану-
вав, коли отримуєш моральне задоволення 
від результату праці».

ВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛВУСТАМИ ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ
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  НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ АГРАРIЇВ РОКУ
ЗНАЙОМТЕСЯ, ГОРДIСТЬ АГРОБIЗНЕСУ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 

(ХМЕЛЬНИЧЧИНА Й ТЕРНОПIЛЬЩИНА)

Ігор Леонідович 
Сотолюк, провідний 
агроном «Енселко Агро» (Кернел)

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Озима 
пшениця

 Стаж роботи в Компанії: 5 років 
8 місяців

 Основна команда: 3 особи 
 Результат: площа 1834,81 га, врожай-

ність — 7,66 т/га
Думки з приводу:

«Робота в Кернел — це коли ти щодня пере-
конуєшся, що працюєш в одній із найкращих 
Компаній. Коли постійно підвищуєш свій 
професійний рівень.
Перемога — усвідомлення того, що ти 
й твоя команда виростила високі врожаї. 
А ключ до перемоги — це вміння все робити 
вчасно, згідно з агротехнічними вимогами, 
оперативно реагувати на виклики та примхи 
природи.
Успіх — це коли планку подолано».

Микола 
Володимирович 
Соцький, провідний 
агроном «Енселко Агро» (Кернел)

 Нагорода: Чемпіон 
за врожайністю. Озима 
пшениця;  Чемпіон за 

врожайністю. Кукурудза 
 Стаж роботи в Компанії: 10 років
 Основна команда: 5 осіб 
 Результат: озима пшениця: площа 

3242,52 га, врожайність — 6,44 т/га; кукуру-
дза: площа 2833,71 га, врожайність — 
9,33 т/га
Думки з приводу:

«Робота в Кернел — це чимало переваг 
у порівнянні з іншими агровиробниками. 
Тут використовуються сучасні підходи ве-
дення агробізнесу.
Перемога — це коли ти зрозумів, що робив 
усе правильно.
Успіх — це коли ти не боїшся змін. Тому й 
поняття успіху змінюється разом із обстави-
нами та умовами, у яких працюєш і живеш».

Віктор 
Григорович 
Хомин, 
провідний агроном 
«Енселко Агро» (Кернел)

 Нагорода: Чемпіон за врожайністю. Со-
няшник;  Чемпіон за врожайністю. Кукурудза

 Стаж роботи в Компанії: 6 років
 Основна команда: 4 особи 
 Результат: соняшник: площа 937,53 га, 

врожайність — 3,89 т/га; кукурудза: площа 
4279,59 га, врожайність — 9,42 т/га
Думки з приводу:

«Робота в Кернел — це престиж, адже нашу 
Компанію знають не лише в Україні, 
а й в усьому світі.
Перемога — це коли ти маєш мету та пряму-
єш до неї, долаючи перешкоди, а коли до-
ходиш до фінішу — не зупиняєшся, а ставиш 
перед собою нові завдання.
Успіх — це бути прикладом для інших, на-
дихати оточуючих до дій».

НОМІНАЦІЯ ЧЕМПІОН ПОСАДА ПІДПРИЄМСТВО 

Найкращий 
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Іван Васильович 

Довгий 

Тракторист маши-
ніст с/г виробництва 

«Енселко Агро» 
(Кернел)

Сергій Миколайович 

Вербовий

Тракторист маши-
ніст с/г виробництва 

«Енселко Агро» 
(Кернел) 

Віталій Васильович 

Клімов

Тракторист маши-
ніст с/г виробництва 

«Енселко Агро» 
(Кернел)

Найкращий 

механізатор з 
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суцільного 

висіву

Олег Миколайович 

Б’ялик

Тракторист-маши-
ніст с/г виробництва 

«Енселко Агро» 
(Кернел) 

Олег Миколайович 

Якубовський

Тракторист-маши-
ніст с/г виробництва

«Енселко Агро» 
(Кернел) 

Чемпіон за 

врожайністю: 

озима пшениця
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Сотолюк
Провідний агроном 
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(Кернел)

Микола 

Володимирович 
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Островерха
Провідний агроном 

«Агрополіс» 
(Кернел) 

Чемпіон за 

врожайністю: 

озимий ріпак

Микола Васильович 

Антонюк
Провідний агроном 

«Енселко Агро» 
(Кернел) 

Чемпіон за 

врожайністю: 

кукурудза 

Віктор Григорович 

Хомин
Провідний агроном 
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Віктор Григорович 
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Провідний агроном

«Енселко Агро» 
(Кернел)

Дмитро Іванович 

Кривий

Фахівець із техно-
логії 

«Енселко Агро» 
(Кернел)

Чемпіон за 

врожайністю: 

соя

Юрій Станіславович 

Тарнавський
Провідний агроном 

«Енселко Агро» 
(Кернел)

Вадим В’ячеславович 

Галачинський
Провідний агроном 

«Енселко Агро» 
(Кернел)
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З ДУМКОЮ ПРО ПЕРШОКЛАСНИКIВ
Сьогодні у школі села Майдан-Олександрівський (Віньковецький р-н, Хмельницька обл.) навчається 

101 дитина. Серед них чимало учнів початкових класів, зокрема 14 першачків. Поліна Карлівна Дурдас, 

директор закладу, розповідає, що завдяки підтримці місцевих аграріїв — підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» — нещодавно саме в кабінет першого класу було придбане 

килимове покриття.

–Справа в тому, що в цій 
класній кімнаті, окрім 
навчальних меблів, роз-

ташований ігровий куточок, — ко-
ментує наша співрозмовниця. — І 
для того, щоб зробити цю зону ще 
затишнішою, ми вирішили звер-
нутися до Кернел з проханням до-
помогти у придбанні килимового 
покриття. Це такий собі подарунок 
нашим найменшим учням.

Поліна Дурдас також зазначає, 
що з представниками підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодій-
ного фонду у колективу навчального 
закладу налагоджено конструктив-

ний діалог. Кернелівці систематично 
вітають дітей із Днем знань, новоріч-
но-різдвяними святами, у минулих 
роках допомагали продуктами хар-
чування для здешевлення обідів.

— Безперечно, проблем у сіль-
ської освіти чимало, тому ми вдячні 
за кожну копійку, — додає очільниця 
школи. — У подальшому хотілося 
б залучити кошти соціально відпо-
відального бізнесу для оновлення 
меблів та проведення ремонтів у 
приміщенні закладу. А зараз від 
імені педагогічного та батьківського 
колективів вкотре дякую Кернел за 
увагу до наших учнів.

«У 2015-2016 роках спільно 

з підприємством «Енселко 

Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» громада села Май-

дан-Олександрівський реалізувала 

чимало корисних справ. Зокре-

ма, Компанія направляла кошти на 

придбання дизпалива для потреб 

села та його жителів, допомагала 

зі щебенем для грейдерування до-

ріг, купувала меблі (ліжечка) для 

вихованців дитячого садочка «Со-

нечко». Також надавалася адресна 

допомога селянам, пайовикам під-

приємства.

За фінансової підтримки За фінансової підтримки 

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

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

у кабінет першого класу у кабінет першого класу 

Майдан-Олександрівської Майдан-Олександрівської 

школи (Віньковецький р-н, школи (Віньковецький р-н, 

Хмельницька обл.) придбано Хмельницька обл.) придбано 

килимове покриттякилимове покриття

СОЛОБКОВЕЦЬКА БIБЛIОТЕКА – З НОВИМИ МЕБЛЯМИ
Напевно, не кожне село Хмельниччини зможе похвалитися активною діяльністю бібліотеки на своїй території. 

У Солобківцях (Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.) такий заклад функціонує вже понад 90 років. А 

нещодавно за кошти від «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» сюди придбано сучасні меблі.

Неоніла Юліанівна Ковбасіста, 
тутешній бібліотекар, розпо-
відає про популярність кни-

гарні як серед дорослого, так і се-
ред дитячого населення. Адже при 
закладі діє клуб за інтересами «Не-
дільна світлиця», ведеться робота 
та організовуються творчі зустрічі з 
людьми з обмеженими можливос-
тями.

— Ми намагаємося охопити 
своєю діяльністю максимальну кіль-
кість місцевих жителів. І в цій спра-
ві маємо успіхи, — уточнює наша 
співрозмовниця. — Єдине, з чим 
сутужно, — це фінанси. Їх на все не 
вистачає, тому фінансова підтрим-
ка від Кернел стала для бібліотеки 
досить доречною. Ми змогли при-
дбати меблі для дитячого читаль-

ного залу — стелажі, інтерактивну 
стінку для малюків та стіл-кафедру. 
Які не лише естетично вписалися в 
інтер’єр, а й зробили приміщення 
читальні більш зручним для відвіду-
вачів. Громада вдячна кернелівцям 
за те, що допомогли створити ком-
фортні умови в бібліотеці. Сподіва-
ємося на подальшу, не менш плідну 
співпрацю.

«У минулі роки за кошти від «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» проводилися ремон-

ти у приміщенні Будинку культури села Солобківці, було придбано конвектор, змішувачі до уми-

вальників для місцевого дитячого садочка. Також кернелівці вітали ветеранів з Днем Перемоги, 

першокласників — з Днем знань, учнів школи — з новорічно-різдвяними святами».

ПIДТРИМКА ОСЕРЕДКIВ ДУХОВНОСТI ПIДТРИМКА ОСЕРЕДКIВ ДУХОВНОСТI 
У ПАНЬКIВЦЯХ ТА ЛИСАНIВЦЯХ!У ПАНЬКIВЦЯХ ТА ЛИСАНIВЦЯХ!
Ми неодноразово інформували Вас на шпальтах газети «У кожен двір» про всебічну 

допомогу, яку надає компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» церквам та храмам, 

що функціонують на території підопічних сіл Хмельниччини й Тернопільщини. 

Зокрема, у 2016 році підприємства Компанії — «Енселко Агро» та «Агрополіс» спільно 

з Благодійним фондом інвестували в сферу духовності регіону майже півмільйона 

гривень. Цьогоріч кернелівці продовжили працювати в даному напрямку.

Так, нещодавно Кернел направив кошти 
на проведення ремонтних робіт у церк-
ві Святого Димитрія Солунського в селі 

Лисанівці (Старосинявський р-н, Хмельниць-
ка обл.) та реставрацію каплички на території 
кладовища в селі Паньківці (Старосинявсь-
кий р-н, Хмельницька обл.). Подробицями ді-
ляться представники релігійних громад вка-
заних сіл.

КОМЕНТАР 

Тетяна Штурхацька, староста церкви Св. Димитрія 
Солунського (с. Лисанівці)

«Зводити храм ми почали у 2000 році, фак-
тично з нуля. За весь цей час силами при-
хожан та спонсорів нам вдалося завершити 
будівництво. Значну підтримку в період усьо-
го процесу спорудження святині надавало 
підприємство — орендар земель сільради 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-

нел». Так, у 2015 році за кошти Кернел будів-
лю святині електрифіковано, а також пошту-
катурено, покладено плитку, залито підлогу. 
Крім того, закуплено церковний інвентар для 
Богослужінь. Цьогоріч до нас знову завіта-
ли представники Компанії, а саме Керівник 
відділу соціальної політики «Енселко Агро» 
(Кернел) Олена Романенко, яка надала чер-
гову фінансову допомогу. Найближчим ча-
сом ці кошти будуть використані для завер-
шення процесу зведення куполів. Крім того, 
зазначу, що я особисто є пайовиком Компанії 
(моя родина здає в оренду 11 паїв), тому не з 
чуток знаю про відповідальність та людяність 
кернелівців, які завжди стоять на варті інтер-
есів і потреб села та його жителів. Від імені 
парафіян дякую всім спонсорам та благодій-
никам, у тому числі Кернел за допомогу й за 
те, що в наш непростий час знаходяться ті, 
хто вірить у силу молитви».

КОМЕНТАР 

Світлана Безсмертна, прихожанка церкви Св. Архістратига 
Михаїла (с. Паньківці)

«Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» уже не вперше виділя-
ють кошти для осередків духовності нашого 
села. Зокрема, у 2016 році ми отримали від 

Окрім підтримки церков у Паньківцях та Лисанівцях, «Енселко Агро» (Кернел) 

спільно з БФ «Разом з Кернел» долучилися до ще одного важливого проек-

ту — будівництва водогону на території вказаних сіл. Напередодні Нового 

року Компанія направила понад 100 тис. грн на придбання 3200 м необхід-

них комунікацій (труб).

Кернел понад 23 тис. грн на придбання ме-
талопрофілю для перекриття даху церкви. А 
тепер Компанія направила фінанси для про-
ведення ремонтних робіт у капличці, що роз-
ташована на території сільського кладовища. 
Сподіваємось, до Великодня всі роботи буде 
завершено. Дякуємо Кернел за допомогу! Не-
хай береже нас всіх Господь».

Колектив та відвідувачі бібліотеки Колектив та відвідувачі бібліотеки 

села Солобківці (Ярмолинецький р-н, села Солобківці (Ярмолинецький р-н, 

Хмельницька обл.) дякують «Енселко Агро» Хмельницька обл.) дякують «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за зручні  (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за зручні  

сучасні меблісучасні меблі

Олена Романенко, Керівник відділу соціальної політики «Енселко Агро» Олена Романенко, Керівник відділу соціальної політики «Енселко Агро» 

(Кернел), вручає фінансову допомогу представникам релігійних громад сіл (Кернел), вручає фінансову допомогу представникам релігійних громад сіл 

Паньківці та Лисанівці (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)Паньківці та Лисанівці (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)
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  ПРОФЕСІОНАЛИ

Михайло Петрович РоманицяМихайло Петрович Романиця
 Посада: інженер із GPS на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), Тернопільська обл.

 Стаж роботи в Компанії: 1,5 року

«Після закінчення медичного вишу пев-
ний час працював за кордоном. Проте, коли 
повернувся на рідну Івано-Франківщину, 

зрозумів, що робота  за спеціальністю — це 
не моє. На той час друзі були механізатора-

ми в одному з агроформувань і запропонували 
мені спробувати попрацювати разом з ними. Так 

я потрапив у сільське господарство. Згодом наша 
команда почала пошук більш перспективного місця ро-

боти. Саме тоді на підприємстві «Агрополіс» (Кернел) були 
відкриті позиції трактористів-машиністів, і ми вирішили всі разом поїхати на Тернопільщи-
ну. Так розпочалася моя кар’єра в Кернел. Я зрозумів, що в цій Компанії можна не лише 
непогано заробляти, а й професійно розвиватися, що не менш важливо. Коли працював 
на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), було оголошено конкурс на заміщення посади ін-
женера з GPS. Я одразу зголосився. Пройшовши всі етапи, в тому числі співбесіду в Києві, 
приступив до виконання обов’язків. Наразі зона моєї відповідальності — це контроль за 
тим, щоб усі агрегати були обладнанні спеціальними трекерами, щоб ми чітко бачили, де 
знаходиться той чи інший трактор або комбайн, скільки гектарів засіяно, зібрано тощо. Для 
мене працювати в Кернел — це вже певний успіх. А головна запорука гарного результа-
ту — у дружній команді, у взаєморозумінні та взаємодопомозі серед колег».

«Коли я ще був студентом Сумського національ-
ного аграрного університету  (Спеціальність — «ін-
женер», напрям — «ремонт на експлуатація техніки»), 
до нас завітали представники компанії Кернел, адже з 
нашим навчальним закладом у Компанії налагоджена гарна 
співпраця. Було відкрито відбір кандидатів на програму «Кернел 
Шанс», і я пройшов усі етапи, щоб стати її учасником. За розподілом потрапив у «Енселко 
Агро» (Кернел), де мав шестимісячну практику. У жовтні 2014 року мене взяли на посаду ін-
женера цього підприємства. Потім був період, коли я працював механіком, а тепер обіймаю 
посаду інженера з точного землеробства. Відповідаю за налаштування та експлуатацію об-
ладнання, зокрема систем «Автопілот Trimble» та сівалок точного висіву. Для мене робота в 
Кернел — це можливість побудувати гідну кар’єру. Тут повірили в мене, молодого спеціаліс-
та без жодного досвіду роботи. Тут я отримав перший практичний досвід, почав спілкуватися 
з технікою на «ти». Звісно, про успішність говорити ще рано. Та й взагалі, для кожного це 
поняття має свою специфіку. Для мене успіх — це коли ти переборов сам себе та пишаєшся 
цим, бо бачиш результат клопіткої праці. Над своїм успіхом я наразі працюю. Дякую Керів-
ництву Кернел та колективу «Енселко Агро» за те, що підтримують та допомагають будувати 
професійний шлях».

Ярослав Віталійович КомаревцевЯрослав Віталійович Комаревцев
 Посада: інженер із точного землеробства 

на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел) 

(Хмельницька обл.), учасник програми 

«Кернел Шанс»

 Стаж роботи в Компанії: 2,5 року

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

Ось такі вони, професіонали своєї справи — працівники агропідприємств Кернел, які стоять на варті перемог та досягнень, а відтак і прибутковості Компанії. 

Керівництво Кернел переконане, що кожен працівник має необхідні здібності для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленій Компанії. 

Головне — прагнути цього та використовувати всі надані можливості. 

  ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ

Молитва

Мій Господи, хто я без тебе в цьому світі?
Так хочеться з тобою говорити,
Молитись, дякувати Тобі
Порад і Благословень Твоїх
У добрих ділах просити!
Мій Господи! Безпомічною себе,
В цьому житті я не відчуваю,
Дякуючи тобі, я силу, волю й розум маю.
Але яка то радість з Богом
Щиросердечно спілкуватись,
Тихесенько молитись.
На його милість — постійно сподіватись.
Для моєї рідної землі, що зветься Україна
Матусю, нехай не збільшується ця руїна,
Що Схід наш охопила,
Тривога душі наші обложила
І серцю боляче та сумно враз стає,
Коли телеекран картини з поля бою подає.

Мереживо душі Галини Погребної
Шановні читачі! Ми продовжуємо розповідати Вам про творчість і захоплення мешканців сіл 

Хмельниччини й Тернопільщини — пайовиків агропідприємств компанії Кернел — «Енселко Агро» 

та «Агрополіс».

Сьогодні пропонуємо Вашій увазі поезію жительки села Моньки (Красилівський р-н, Хмельницька 
обл.) Галини Петрівни Погребної. Жінка народилася в селі Кошелівці на Красилівщині. За осві-
тою — бухгалтер-економіст. Все життя трудилася, не покладаючи рук. Разом з чоловіком вихо-

вали двох дітей, сина Івана та доньку Оксану. Зараз Галина Погребна перебуває на заслуженій пенсії, 
дуже любить життя, рідну Україну та село, в якому мешкає. Для Галини Петрівни написання віршів — це 
можливість вирватися із замкнутого кола суєти та буденності. «Поезія — це сконцентрована сила сло-
ва, здатна розвести в серці вогнище, зігріти душу та її теплом зігріти інших», — говорить жінка.

***
Осінь! У казкових барвах палахкоче ліс,
Вітерець так ніжно гілочки гойдає,
Шепоче листячко таємний тихий зміст
І до розмови нас з тобою припрохає.

Пори року

Зима! Білий сніг летить лапатий
Викликає всіх із хати:
І дорослі і малі!
Збирайтеся у дворі.
Буду в шубки всіх вдягати
Шапки буду дарувати
Все із сніжного серпанку
Розважатиму до ранку!
Як не вийдете із хати — перестану випадати!

***
Весна! Вітерець примчав на спритному коні
Стривожив листя тонкій тополині,
Пригладив коси росяній траві
І приголубив квіточки шипшини.

***
Літо! Очима голубих Небес
Вдивляється у нас Добро,
А Доброта віночками з пахучих трав
Дівочі коси прикрашає.
Від їх тепла всміхається Дитя
Свої маленькі рученята
До рідної матусі простягає.
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ДОРОГI ЧИТАЧI!
Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Кернел приймає Газета «У кожен двір» за сприяння компанії Кернел приймає 

вітання з ювілеями, днями народження, святковими подіями!вітання з ювілеями, днями народження, святковими подіями!

Якщо Ви бажаєте привітати на шпальтах видання своїх рідних, ласкаво просимо до нас!

Замовлення приймаються щочетверга за номерами: 

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!
Публікація побажання стане приємним подарунком 

для Вашої близької людини. 

ПЕРШІ П’ЯТНАДЦЯТЬ ПРИВІТАНЬ ГАРАНТОВАНО ПОТРАПЛЯТЬ 

У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ! 

Давайте разом дарувати щасливі миті, тепло та радість один одному!

 СМАЧНОГО!

Триває Великий піст, тож, складаючи меню для родини, слід пам’ятати не лише про 
гастрономічні «не можна», а й про широкі можливості здивувати близьких 

поживними і смачними стравами.

РУЛЕТ IЗ ГАРБУЗОМ I МЕДОМ
 Інгредієнти: 3,5 склянки борошна, півсклянки со-

няшникової олії, 1 склянка води, 1/2 ч. л. солі, цукрова 
пудра, 600-800 г гарбуза, мед, 1 лимон.

 Приготування. Борошно, воду, олію та сіль з’єдна-
ти й вимісити еластичне тісто. Накрити його рушником 
і відставити вбік на 30-40 хв. Для начинки гарбуз по-
чистити й натерти на дрібну тертку. Лимон вимити, 
подрібнити, додавши мед на свій смак. Тісто поділити 
на 10 частин і розкачати на тонкі прямокутники, розтягуючи тісто до напівпрозорості. Викласти 
начинку й загорнути тісто в рулет, попередньо змастивши основу олією. Випікати за температури 
180°C близько 25 хв. Перед подачею посипати цукровою пудрою.

ШОКОЛАДНО-БУРЯКОВИЙ 
ПИРIГ

 Інгредієнти: 2 маленьких буряки, 2 яблука, 1 ст. л. 
яблучного оцту, склянка води, 1,5 склянки борошна, 
1 склянка цукру, 3 ст. л. какао, 2 ст. л. розпушувача,
1/4 ч. л. солі, 1 ч. л. кориці, 1 ч. л. мускатного горіха, 
2 ч. л. соди,  ванільний цукор.

 Приготування. Буряк зварити, очистити та по-
дрібнити у блендері або натерти на терці, додавши 
1/4 склянки води. Духовку нагріти до 180 °C. Яблука 

очистити, натерти на дрібній терці, з’єднати з буряковим пюре, додавши яблучний оцет. Окремо 
змішати всі сухі інгредієнти. Додати яблучно-бурякове пюре. Тісто викласти у форму й запікати 
близько години. Пиріг можна прикрасити шоколадною помадкою.

ГОРОХОВI КОТЛЕТИ
 Інгредієнти: 200 г гороху (краще нуту — турецького 

гороху), 90 г шпинату, 2 г солі, 2 г білого перцю, 1 г 
мускатного горіха, 1 зубчик часнику.

 Приготування. Всі інгредієнти з’єднати й перекру-
тити в м’ясорубці до однорідної маси або скористати-
ся блендером. Готовий «фарш» поділити на котлети й 
викласти на деко, вистелене пергаментом. Запікати в 
духовці протягом 12 хв за температури 180 °C. Подава-
ти із зеленню, помідорами та волоським горіхом.

ВАКАНСІЇ РЕГІОНУ
«Енселко Агро» (Кернел)

 АГРОДИСПЕТЧЕР 
(м. Хмельницький)

 Вища/незакінчена вища освіта (бажано агрономічна).
 Знання ПК (MS Office, високий рівень володіння Еxcel, 1С 8.2). 
 Аналітичний склад розуму.

Контактна особа: Олена Медзата, тел. 503-761-427;   
                            e-maili: e.medzataya@kernel.ua

АГРОНОМ 
(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)

 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи за спеціальністю — не менше 1 року.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

 Вища освіта. 
 Досвід роботи за спеціальністю — не менше 3 років.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

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

МАШИНІСТ АВТОКРАНА 
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Посвідчення машиніста автокрана.
 Досвід роботи від 3 років.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький, Новоушицький р-ни)

 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва на іноземній 
техніці.

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

«Агрополіс» (Кернел)
ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Чортківський, Борщівський, Заліщицький р-ни Тернопільської обл.)
 Водій з посвідченням категорії СЕ (керування транспортним засобом з 

причепом) та досвідом роботи на відповідній техніці від 2 років.

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

 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва на іноземній 
техніці.

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

Ф
ОТО

Ф
АКТ

Традиційно напередодні 15 лютого, річниці виведення військ 
із Афганістану, представники агропідприємств компанії Кернел та 

Благодійного фонду «Разом з Кернел» у всіх регіонах України відвіду-
ють воїнів-афганців та їхні родини, беруть участь у заходах із вшанування 

подвигу цих героїв. Цьогоріч працівники «Енселко Агро» (Кернел), зокрема 
менеджер Компанії у Полонському районі Петро Пінькас, побував на районно-

му вечорі пам’яті воїнів-інтернаціоналістів у м. Полонне (Хмельницька обл.). Вис-
тупаючи перед аудиторією, він висловив подяку за мужність і вірність військово-
му обов’язку, які продемонстрували тисячі відданих синів і дочок України, долею 
одягнених у солдатські шинелі. Також Петро Семенович вручив грошові премії від 
Кернел воїнам-афганцям та вдовам загиблих героїв.

КВАСОЛЯ З ПРЯНОЩАМИ
 Інгредієнти: 2 ст. л. соняшникової олії, 3 зубчики 

часнику, 2 ст. л. яблучного оцту, пучок кінзи, 1/2 ч. л. 
мелених зерен коріандру, біла цибуля, 500 г сухої ква-
солі, 1/2 ч. л. очищених грецьких горіхів; суміш пряно-
щів хмелі-сунелі, сіль, чорний перець на свій смак.

 Приготування. Квасолю зварити, відвар злити й за-
лишити. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на со-
няшниковій олії. Додати квасолю і смажити все разом. 

Частину квасолі розім’яти виделкою і повернути назад на сковорідку. Додати прянощі та оцет. 
Розвести квасолю відваром до консистенції супу. Кінзу вимити, подрібнити. Квасолю зняти з вог-
ню, додати часник, кінзу, сіль та перець. Подавати з подрібненими грецькими горіхами.

Кернелівці вітають громаду  Полонщини (Хмельницька обл.) Кернелівці вітають громаду  Полонщини (Хмельницька обл.) 

з черговою річницею виведення військ із Афганістануз черговою річницею виведення військ із Афганістану


