
стор.

6

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ Є КОЛЕКТИВ. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний фахівець, який любить 
свою роботу, знає, як виконувати її 
результативно. У сьогоднішньому 

номері ми продовжимо знайомити 
Вас з історіями успіху тих, хто будує 

заможне майбутнє своїх родин та 
всієї України.
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ 

ПІДТРИМЦІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

«АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
на подвір’ї церкви Святої 
Параскеви в селі Устечко 

(Заліщицький р-н, 
Тернопільська обл.) з’явилися 

зручні сучасні лавочки.

НОТКА ДУХОВНОСТIЗ ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
ЗА ФІНАНСУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО 

АГРО» (КЕРНЕЛ) ТА 

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 

«РАЗОМ З КЕРНЕЛ» було 
замінено огорожу навколо 

дитячого навчального 
закладу «Казка» в селі 

Кустівці (Полонський р-н, 
Хмельницька обл.).

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, запаси палива в Україні на 1 квітня 2017 року становлять:

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

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

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ЯК ЖИТЕЛI СIЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

Й ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ВIДЗНАЧАЛИ ВЕЛИКДЕНЬ
До свята Воскресіння Христового Кернел традиційно презентує жителям підопічних сіл — пайовикам 

підприємств Компанії — смачні подарунки.
Цьогоріч для орендодавців підприємства «Енселко Агро» (Кернел) із Хмельниччини було випечено та 

розвезено по домівках понад 42 тисячі пасок. На Тернопільщині своїх пайовиків підприємство «Агрополіс» 
(Кернел) також вітало презентами. Крім того, самотнім людям похилого віку представники цього 

кернелівського підприємства вручили 147 продуктових наборів. Загальний бюджет витрат Компанії на 
акцію із привітання пайовиків регіону становить понад 1 млн 300 тис. грн.

Дорогi читачi!
Весна — час оновлення та надій. Адже 

слідом за природою так хочеться додати 
свіжий подих у життя своєї родини, містечка, 
села, країни. Сільським громадам Хмель-
ниччини й Тернопільщини це вдається на 
відмінно! Адже в цій справі їм допомагають 
підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та 
«Агрополіс» (Кернел) спільно з Благодійним 
фондом «Разом з Кернел». Тому в сьогод-
нішньому випуску «У кожен двір» пропону-
ємо Вам чергову порцію проектів, які, без 
сумніву, внесли чимало комфорту в повсяк-
денне життя тамтешніх жителів.

Розпочнемо з найприємніших подій. 
Мова піде про підготовку та відзначення 
одного з найбільших релігійних свят — Во-
скресіння Христового. Ще з березня селяни 
почали готуватися до Великодня. Підтри-
мали їхні ініціативи й аграрії підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел). Саме Компанія 
надала чималу господарчу та матеріаль-
ну допомогу. Особливо активно процеси 
благоустрою територій проходили в сіль-
радах Чемеровецького та Дунаєвецького 
районів. А до поминальних днів на цвинтарі 
села Самчинці (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.) за фінансової підтримки 
Кернел встановлено нову браму. Подроби-
ці — на сторінках видання.

Не менш радісно Хмельниччина й Тер-
нопільщина відзначали разом з Кернел і 
Великдень. Підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) до свята презентувало своїм па-
йовикам смачну випічку. А представники 
«Агрополісу» (Кернел) завітали до своїх 
орендодавців з корисними продуктовими 
презентами. На адресу компанії Кернел та 
газети «У кожен двір» прийшло чимало по-
зитивних відгуків і листів із подяками за таку 
потрібну ініціативу.

Доцільно буде сказати й про підтримку 
сфери духовності. Адже саме у квітні було 
завершено проекти з капітального ремонту 
системи опалення у храмі села Сковородки 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) та встановлення лавочок на подвір’ї 
церкви Св. Параскеви в селі Устечко (Залі-
щицький р-н, Тернопільська обл.). Бюджет 
витрат Кернел склав понад 55 тис. грн.

Продовжила Компанія  допомагати й 
сільській освіті. За фінансування  «Енсел-
ко Агро» (Кернел) та Благодійного фонду 
було замінено огорожу навколо дитячого 
навчального закладу «Казка» в селі Кустівці 
(Полонський р-н, Хмельницька обл.), а для 
вихованців театральної студії «Маленька 
перерва», що діє при школі села Великий 
Чернятин (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.) придбано музичне об-
ладнання. Кернелівці спрямували на вказані 
проекти майже 80 тис. грн.

Тим часом підприємство «Агрополіс» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили 
кошти для встановлення дванадцяти мета-
лопластикових вікон у приміщенні Будинку 
культури села Литячі (Заліщицький р-н, Тер-
нопільська обл.). Враженнями від реалізації 
проекту поділився очільник села.

Також ми підготували для Вас істо-
рії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел. А 
ще — яскраві світлини зі святкування юві-
лею Фаїни Шулими, жительки села Загірне 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) — пайовика «Енселко Агро» (Кер-
нел). Представники Компанії теж завітали 
до неї на гостину.

Дуже вдячні кожному за довіру! За те, 
що обрали Кернел і прямуєте разом з нами 
у майбутнє.

Божої благодаті, сонячних днів 

та мирного неба!

«Від себе особисто та від своєї 

родини хочемо подякувати підпри-

ємству «Енселко Агро» (Кернел), 

працівникам, керівництву, зокрема 

менеджеру Компанії в нашому селі 

Любові Базан за привітання 

з Великоднем, за пасочки, 

які Ви нам подарували».
Сергій Романюк, 

житель села Лисиче (Хмельницька обл.)

«Люди дуже задоволені подібною ініціативою. 

Завжди радо чекають на гостей із подарун-

ками. І це не дивно, адже на мінімальну 

пенсію не порозкошуєш, доводиться 

економити, тому продуктовий на-

бір став чудовим доповненням до 

свята. Дякуємо Кернел за те, що 

підтримують, розуміють, допо-

магають!»
Орися Павлюк, соціальний працівник у с. Нирків 

(Тернопільська обл.)

«Перед Великоднем кернелівці 

вкотре завітали до нас зі смач-

ними подарунками — святко-

вою випічкою. Так що наша 

родина отримала одразу шість 

пасок. Від себе та від імені 

односельців дякую Кернел 

за турботу, увагу, за всі добрі 

справи!»
Ганна Гребенюк, жителька села Баглаї 

(Хмельницька обл.)

 
На 1 квітня 

2017 р., тис. т

Приріст, зниження (–) на 1 квітня 

2017 р., у % до

1 березня 2017 р. 1 квітня 2016 р.

Вугілля кам’яне 3199,5 -16,4 -40,1

Бензин моторний 123,4 -5,5 -25,6

Пальне дизельне 216,7 -0,8 -12,4

Мазути топкові важкі 138,6 2,7 -23,5

Пропан і бутан скраплені 14,0 0,9 н/д
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З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у Постанову № 848 

«Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій.

ховуватиметься розмір допомоги, 
збільшується з 49 кв. м до 75 кв. м.

Нововведення на 
користь тих, хто 
проживає в садовому 
будинку

Багато осіб не зареєстровані, 
але проживають у садових будинках 
чи дачних кооперативах і сплачу-
ють комунальні послуги. Раніше такі 
люди не могли претендувати на суб-
сидію, позаяк не мали там офіцій-
ної реєстрації. З травня 2017-го за 
рішенням Комісії з питань соціаль-
ного захисту населення, яка діє при 
управліннях соцзахисту, такі сім’ї 
зможуть оформлювати субсидію, 
що фінансуватиметься за рахунок 
місцевих бюджетів.

Зміни в опалювальний 
період

Якщо раніше субсидія на опалю-
вальний сезон призначалася з 1 жов-

тня до 30 квітня і перераховувалася 
відповідно до рішення органів міс-
цевого самоврядування або органів 
виконавчої влади про дату початку 
та закінчення опалювального сезо-
ну, то у 2017-2018 рр. для користу-
вачів централізованого опалення 
залишається прив’язка до відповід-
них рішень органів місцевого само-
врядування або органів виконавчої 
влади, а для тих, у кого індивідуальне 
опалення, субсидія нараховується з 
15 жовтня до 15 квітня.

Кому повторно 
необхідно подавати 
документи на 
оформлення субсидії?
Заяву та Декларацію про доходи 

заново треба подавати сім’ям, 

які:

 орендують помешкання;
 мають зміни у складі сім’ї (хтось 

прописався чи виписався);
 хочуть отримати субсидію на 

тверде паливо.

 НА ЧАСІ!

ДОСТУПНI ЛIКИ: ЯК ОТРИМАТИ ПРЕПАРАТИ 
В АПТЕКАХ БЕЗКОШТОВНО

З 1 квітня в аптеках України можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати деякі медичні препарати. 

Це передбачено урядовою програмою «Доступні ліки». Читачі газети «У кожен двір» звернулися з проханням роз’яснити 

умови програми. До Вашої уваги — відповіді на найбільш хвилюючі запитання з цього приводу.

Перелік безкоштовних ліків
До списку «Доступних ліків» увійшли 

препарати від серцево-судинних 

захворювань, бронхіальної астми та 

діабету ІІ типу. У цьому переліку —

157 лікарських засобів.

Нижче публікуємо міжнародні непатен-
товані назви ліків, які можна одержати в ап-
теках безкоштовно або з доплатою.

Серцево-судинні захворювання:
 Аміодарон (Amiodarone)
 Амлодипін (Amlodipine)
 Атенолол (Atenolol)
 Верапаміл (Verapamil)
 Гідрохлортіазид (Hydro-chlorthiazide)
 Спіронолактон (Spironolactone)
 Фуросемід (Furosemide)
 Дигоксин (Digoxin)
 Еналаприл (Enalapril)
 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)
 Карведилол (Carvedilol)
 Клопідогрель (Clopidogrel)
 Метопролол (Metoprolol)
 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)
 Симвастатин (Simvastatin)
 Бісопролол (Bisoprolol)

Бронхіальна астма:
 Беклометазон (Beclometasone)
 Будесонід (Budesonide)
 Сальбутамол (Salbutamol)

Діабет II типу:
 Метформін (Metformin)
 Гліклазид (Gliclazide)

Правильний рецепт від лікаря

Отримати безкоштовні ліки в аптеці можна 
лише за рецептом від лікаря. У рецепті має бути 
вказана непатентована назва – МНН, зазначена в 
Реєстрі лікарських засобів.

Зауважимо, є конкретна форма рецепту, в ін-
шому вигляді в аптеках документ не приймуть.

«Не має бути жодних кольорових папірців, стіке-
рів і тим паче фірмових бланків від фармацевтичних 
компаній. Лише офіційний бланк і тільки правильний 
рецепт. І саме так він має виглядати», — зазначила 
міністр охорони здоров’я Уляна Супрун.

Ось такий вигляд повинен мати Ось такий вигляд повинен мати 

правильний рецепт від лікаряправильний рецепт від лікаря

Такий вигляд має зразок наклейки для Такий вигляд має зразок наклейки для 

аптеки, що бере участь у програміаптеки, що бере участь у програмі

Який фахівець повинен виписати рецепт і скільки він 
діятиме?

Рецепт діятиме 30 днів. Коли цей термін закінчується — потрібно йти до ліка-
ря за новим рецептом. У майбутньому МОЗ планує збільшити термін дії рецептів 
до трьох місяців. Рецепти можуть виписувати лікарі як із державних установ, так і 
з приватних. Не має значення, який саме медпрацівник виписує рецепт, це може 
бути і терапевт, і кардіолог, і сімейний лікар.

У яких аптеках можна отримати безкоштовні ліки?

Лише в тих, які приєдналися до програми «Доступні ліки». На таких закладах 
ви побачите спеціальну позначку.

Такий вигляд має зразок наклейки для аптеки, що бере участь у програмі:

Від чого залежить, чи ліки безкоштовні, 
чи з доплатою?

У списку ліків від МОЗ є препарати різних торгових марок, які мають одну й 
ту саму діючу речовину. В аптеці пацієнт сам може вибрати торгову марку. Якщо 
він обере препарат з найменшою вартістю, то отримає його безкоштовно, за 
дорожчі ліки йому доведеться заплатити різницю між ціною товару з наймен-
шою вартістю й обраного ним.

Це не означає, що ліки є безкоштовними, просто їхню вартість повністю або 
частково оплачує держава. На 2017 рік уряд виділив 500 млн гривень на цю про-
граму.

Що робити, коли в аптеці немає перерахованих ліків?

У разі, якщо в аптеці закінчилися вищезазначені ліки, МОЗ пропонує заче-
кати, поки препарати надійдуть у заклад, або ж звернутися в іншу аптеку. Також 
пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

Чи можна отримати перераховані ліки без рецепта?

Безкоштовно — не можна. Якщо у вас немає рецепта, ви можете придбати 
ліки за свій рахунок у будь-якій аптеці. Але в такому разі аптека не матиме підстав 
для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою.

У ТРАВНI 2017 РОКУ ПОЧИНАЄ ДIЯТИ ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА ЖИТЛОВИХ СУБСИДIЙ

Про що потрібно 
інформувати фахівців 
соцзахисту?

Протягом місяця отримувачі 

субсидії повинні проінформувати 

органи соціального захисту на-

селення про такі зміни, як:

 склад зареєстрованих у житлі 
(хтось виписався чи прописався);

 соціальний статус членів сім’ї 
(хтось звільнився або влаштувався 
на роботу, став пенсіонером);

 здійснення одноразової 
покупки, яка перевищує 
50 тисяч гривень;

 набір комунальних послуг (від-
мовилися від централізованого па-
лення та перейшли на індивідуальне 
або навпаки).

На основі змін у травні органи 
соціального захисту населен-
ня проведуть перепризначен-

ня субсидій на наступний рік та роз-
рахують її розміри на літній період, а 
з жовтня — на новий опалювальний 
сезон.

Повторно подавати документи 
на оформлення допомоги необхідно 
буде лише тим, хто орендує житло 
та у кого відбулися зміни у складі 
сім’ї. Для решти субсидіантів пере-
рахунок проведуть автоматично, 
без повторного звернення.

Збільшується 
соціальна норма для 
непрацездатних

Для пенсіонерів, інвалідів, інших 
людей, які не працюють з об’єктив-
них причин, Уряд збільшує соціаль-
ну норму, за якою надається житло-
ва субсидія.

Якщо в помешканні проживає 
одна-дві непрацездатні людини, 
соціальна норма, за якою їм розра-
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ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Підтримка сільських осередків освіти для підприємства  «Енселко Агро» (Кернел) та Благодійного фонду «Разом з Кернел» завжди 

була в пріоритеті. Компанія систематично інвестує кошти в покращення умов виховання та навчання дітей із підопічних сіл 

Хмельниччини. Пропонуємо Вашій увазі чергову порцію добрих справ кернелівців, зроблених з думкою про підростаюче покоління. 

3
  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ 

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша 

агропромислова Компанія 
в Україні та СНД. Компанія є 
ключовим виробником і по-
стачальником соняшникової 
олії на внутрішньому ринку та 
найбільшим українським екс-
портером олії та шроту, а та-
кож основним експортером 
зернових культур із Чорномор-
ського регіону. Торговельні 
марки Кернел: «Щедрий дар», 
«Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Кернел що-
року підтверджує незаперечне 
лідерство за всіма напрямка-
ми діяльності в регіонах при-
сутності та світових рейтин-
гах. З 2007 року акції Компанії 
торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011-му IPO 
Кернел було визнано найкра-
щим у країнах Центральної та 
Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. У 2015 році Кернел —
найкраща іноземна Компанія 
серед країн Центральної та 
Східної Європи.

З 2010 року Кернел ак-
тивно розвиває аграрний на-
прямок діяльності — сільгосп-
виробництво. Майже 400 тис. 
га родючої землі обробляють 
досвідчені фахівці з викорис-
танням інноваційних технологій 
і найкращої сучасної техніки. З 
того ж часу проводиться тіс-
на співпраця з громадами сіл і 
малих міст на території присут-
ності агропідприємств Кернел. 
Основна мета — фінансово-
матеріальна підтримка гро-
мадських ініціатив, соціальної 
сфери населених пунктів задля 
підвищення рівня життя та до-
бробуту населення. У 2013 році 
всі соціальні ініціативи Компанії 
об’єднані в програму підтримки 
територіальних громад «Разом 
з Кернел». Для реалізації цієї 
програми агропідприємства 
Компанії створили одноймен-
ний Всеукраїнський Благодій-
ний фонд «Разом з Кернел».

У Хмельницькій облас-
ті Компанію представляє під-
приємство «Енселко Агро», що 
обробляє близько 100 тис. га 
землі у 13 районах (Кам’янець-
Подільському, Віньковецькому, 
Городоцькому, Дунаєвецькому, 
Новоушицькому, Чемеровець-
кому, Ярмолинецькому, Кра-
силівському, Старокостянти-
нівському, Старосинявському, 
Волочиському, Полонському, 
Славутському). На Тернопіль-
щині інтереси Компанії пред-
ставляє підприємство «Агро-
поліс», що орендує понад 
14 тис. га землі в Чортківсько-
му, Борщівському, Заліщиць-
кому, Бучацькому районах. На 
вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програ-
ми Благодійного фонду.

За фінансування Компанії та Благодійного 
фонду було замінено паркан навколо ди-
тячого навчального закладу «Казка» в селі 

Кустівці (Полонський р-н), а для вихованців теа-
тральної студії «Маленька перерва», що діє при 
школі села Великий Чернятин (Старокостянти-
нівський р-н), придбано музичне обладнання. 
Бюджет витрат на вказані проекти склав майже 
80 тис. грн. Деталі — у коментарях.

КОМЕНТАР 

Анастасія Братасюк, Голова Кустовецької сільради

«Розпочну з того, що з підприємством «Енселко 
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми має-
мо довгостроковий та плідний досвід співпраці. 
Компанія систематично допомагає громаді ви-
рішувати важливі питання, підтримує соціальну 
сферу. Що стосується нашого ДНЗ «Казка», то 
заклад також не вперше отримує допомогу від 
кернелівців. Зауважу, що наразі садочок розра-
хований на 50 діток, і саме завдяки коштам від 
Кернел ми в минулі роки провели необхідні ре-
монти для відкриття другої групи. Ще допомагали 
у придбанні іграшок, у встановленні вікон. А не-
щодавно направили понад 47 тис. грн для нової 
огорожі навколо приміщення острівця дитинства. 
Як результат поставили близько 100 м паркану. 
Додам, що ця конструкція потребувала терміно-
вої заміни, адже з року в рік її стан погіршувався. 
Дерев’яна частина огорожі прогнила, залізна по-
стійно потрапляла під руку недоброзичливців. У 
перспективі цьогоріч плануємо разом із Кернел 
розпочати заміну вікон у приміщенні сільського 
БК та придбати твердопаливний котел у школу. 
Переконана, що аграрії фінансово підтримають 
ці проекти».

КОМЕНТАР 

Сергій Шпічько, керівник театральної студії «Маленька перерва»

«Із 2006 року при школі села Великий Чернятин 
(Старокостянтинівський р-н) почала діяти теа-
тральна студія, яку відвідують учні вказаного за-
кладу та діти з сусідніх сіл. Ми готуємо вихованців 
у трьох напрямках: театральне мистецтво, спорт, 

альпінізм (своєрідна школа безпеки та виживан-
ня). Також у нас є фото- та відеонапрям. Заува-
жу, що наші дітки є багаторазовими учасниками 
й переможцями обласних та всеукраїнських 
конкурсів і фестивалів. Нещодавно студія отри-
мала від підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» важливий подарунок. 
Йдеться про придбання музичного обладнан-
ня — мікшерного пульта, двох радіомікрофонів і 
двох світлодіодних прожекторів. Крім того, ще 
два закуплені за кошти Компанії мікрофони було 
передано у школу села Малий Чернятин. Це, без-
перечно, корисне для нашого осередку дитячого 
дозвілля придбання. Адже, погодьтеся, не завж-
ди знайдуться кошти для таких недешевих речей. 
Тому ми вдячні кернелівцям за те, що допомогли 
зробити заняття та виступи наших діток ще більш 
яскравими та цікавими».

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРИ – З НОВИМИ ВIКНАМИ
Співпраця з єдиним орендарем 

тутешніх земель, підприємством 

«Агрополіс» (Кернел) та Благодійним 

фондом «Разом з Кернел» щодня 

приносить громаді Литячівської 

сільради (Заліщицький р-н, 

Тернопільська обл.) плідні результати. 

Очільник сільради Микола Михайлович Бе-
сащук із задоволенням ділиться своїми 
враженнями від співпраці, підкреслюючи, 

що на кернелівських аграріїв можна покластися 
практично у будь-яких питаннях.

— «Агрополіс» (Кернел) та БФ активно під-
тримують соціальну сферу наших сіл, — розпові-

дає Микола Михайлович. — Так, у березні аграрії 
профінансували встановлення дванадцяти ме-
талопластикових вікон у приміщенні місцевого 
Будинку культури. У цій же будівлі функціонує й 
сільська бібліотека. Заміна віконних конструкцій 
була необхідною, адже старі дерев’яні не онов-
лювалися ще з 1970-х років. Правду кажучи, їх 
фактично не було, тож заклад навіть можна було 
не зачиняти на ніч, бо при потребі увійти туди 
можна було й через вікно. Тепер ми створили тут 
не лише комфортні, а й безпечні умови.

Крім того, минулого року за фінансування 
Кернел у тому ж БК було встановлено двоє нових 
дверей. А ще Компанія три роки поспіль допома-
гала коштами на проведення ремонтних робіт у 
місцевому храмі, а на урочисте відкриття аграрії 
презентували осередку духовності ще й церков-
ний інвентар для Богослужінь.

— Не оминає Кернел увагою й потреби осві-
тян, — додає наш співрозмовник. — Компанія не-
одноразово надавала фінанси на поточні роботи у 
приміщенні школи. Цьогоріч ми плануємо залучи-
ти кошти орендаря для чергового важливого про-
екту — встановлення металопластикових вікон у 
школі. Сподіваємося, нам також не відмовлять. 
Відтак хочеться подякувати кернелівцям за всі 
добрі справи й висловити сподівання на не менш 
плідну співпрацю в майбутньому.

Підприємство  «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на встановлення Підприємство  «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на встановлення 

12 металопластикових вікон у Будинку культури села Литячі (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)12 металопластикових вікон у Будинку культури села Литячі (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

Вихованці театральної студії «Маленька Вихованці театральної студії «Маленька 

перерва» села Великий Чернятин перерва» села Великий Чернятин 

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

дякують Кернел дякують Кернел 

за нове музичне за нове музичне 

обладнанняобладнання

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

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

приміщення ДНЗ «Казка» (с. Кустівці, приміщення ДНЗ «Казка» (с. Кустівці, 

Полонський р-н, Хмельницька обл.) Полонський р-н, Хмельницька обл.) 

встановлено новий парканвстановлено новий паркан



4 28 квiтня 2017 року

У Чемеровецькому районі Хмельницької області 
підприємство «Енселко Агро» (Кернел) орендує 
орендує 6400 га землі, маючи 3795 пайовиків. За 

три роки діяльності на Чемеровеччині Компанія спіль-
но з Благодійним фондом «Разом з Кернел» інвестува-
ли в соціальну сферу підопічних сіл, зокрема і в благо-
устрій, 1 млн 300 тис. грн.

Тож не дивно, що значну господарчу та матеріаль-
ну підтримку жителі сіл району отримали й напередод-
ні Великодня. Наприклад, у Вільховецькій сільраді, де 
Кернел обробляє понад 2000 га посівних площ, аграрії 
допомогли у вивезенні побутового сміття, працівни-
ки мехзагону підприємства взяли участь прибиранні 

кладовища. Також приводилися до ладу дороги, про-
водилися роботи з копання траншеї для прокладення 
водопроводу по вул. Л. Українки в селі Вільхівці.

  БЛАГОУСТРІЙ

ВЕСНЯНI КЛОПОТИ СЕЛЯН
Головна ознака весни — традиційні передвеликодні турботи. Мешканці сотень українських сіл та містечок у шаленому темпі готуються 

до свята. У ці дні на Хмельниччині також панувала весела метушня. Разом із підприємством «Енселко Агро» (Кернел) мешканці Поділля 
наводили лад у своїх селах, покращували благоустрій. Про те, як усе відбувалося, читайте в наших інформаційних добірках.

ЯК ЧЕМЕРОВЕЧИННА ТА ДУНАЄВЕЧЧИНА ГОТУВАЛИСЯ ДО СВЯТА

За роки роботи Кернел направив понад пів-

мільйона гривень на розвиток соціальної 

сфери сіл Вільховецької сільради. Лише то-

рік Компанія допомогла в будівництві водопро-

воду (42 тис. грн), виділила кошти на ремонт 

спортивної зали школи (50 тис. грн), профінан-

сувала спорудження ігрового майданчика біля 

дитячого садочка «Сонечко» (26 тис. грн) тощо.

За кошти Кернел було на-
дано послуги із грейдеру-
вання дороги між селами 

Залуччя та Степанівка Чемеро-
вецького району (вивезли 180 т 
щебеню транспортом підприєм-
ства «Енселко Агро» (Кернел)). 
А для громади Вівсянської сіль-
ради вказаного району виділено 

транспорт з метою перевезення 
відсіву для підсипки дорожнього 
покриття.

Не менш активно разом із Кер-
нел впорядковували території на 
Дунаєвеччині. Громаді села Лисо-
гірка був наданий екскаватор для 
демонтажу старого бетонного пар-
кану навколо пам’ятника Воїнам-

визволителям. Наразі за кошти 
сільської ради планується придбати 
всі необхідні матеріали для впоряд-
кування об’єкта, самі ж ремонтні  
роботи проводитимуться коштом 
Компанії. У Підлісному Мукарові 
кернелівці допомогли привести до 
ладу кладовище (йдеться про ви-
корчовування дерев).

Що стосується підтримки соціальної сфери Лисогірської та Підлісномукарівської сільрад Дуна-

євецького району, то минулого року підприємство «Енселко Агро» (Кернел) направило кошти 

для придбання металопрофілю для перекриття даху в Будинку культури села Підлісний Мукарів 

(майже 40 тис. грн). Також Компанія виділяла фінансову допомогу на благоустрій кладовища в селі 

Лисогірка (25 тис. грн.). Щороку першокласники із вказаних сіл отримують набори канцелярського 

приладдя до Дня знань, а решта учнів — солодощі до новорічно-різдвяних свят.

Перед поминальними днями 
мешканцям села Самчинці 
(Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) за фінансової під-
тримки підприємства «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
вдалося реалізувати чергову корис-
ну справу. На тутешньому кладовищі 
встановлено нову ковану браму.

Ірина Дмитрівна Сторожук, 
очільниця Самчинецької сільради, 
додає, що у планах — продовжити 
впорядковувати цвинтар.

— Наразі ми встановили на 
цвинтарі браму, а найближчим ча-

сом вирішуватимемо питання з 
оновленням огорожі. Думаю, що 
Кернел підтримає нас і в цьому, — 
переконана наша співрозмовниця. 
— Крім того, у нас на етапі завер-
шення перебуває ще один важливий 
проект — спорудження автобусної 
зупинки в селі Семиреньки. Кошти 
на нього також виділяли кернелівці.

Не менш плідним на співпрацю 
з «Енселко Агро» (Кернел) став для 
громади сіл Самчинці та Семирень-
ки минулий рік. Так, за фінансуван-
ня Компанії зведено пам’ятник за-
гиблим воїнам Другої світової війни, 

біля церкви Св. Параскеви з’явився 
релігійний знак, а ще Компанія до-
помогла у придбанні ноутбука, бен-
зопили для обрізки дерев.

— У зимовий період керне-
лівська техніка розчищає наші до-
роги від снігу, — веде далі Ірина 
Сторожук. — Чимало уваги приді-
ляється проблемам освіти. Словом, 
можна впевнено стверджувати, 
що підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» є 
надійними помічниками для наших 
сіл та їхніх жителів. За що щиро дя-
куємо Компанії.

УПОРЯДКУВАЛИ КЛАДОВИЩЕ В САМЧИНЦЯХ

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та 
«Агрополіс» (Кернел) спільно з БФ «Разом 
з Кернел», розуміючи, що церква, особли-

во в сільські місцевості (зокрема через скоромні 
фінансові можливості), не завжди може дозво-
лити собі створити гідні умови для прихожан, до-
помагають їм у цій справі.

У березневому випуску газети ми розпові-
дали про те, як Кернел допоміг коштами для ре-
монтів у церкві села Лисанівці та капличці в селі 
Паньківці (Старосинявський р-н, Хмельниць-
ка обл.). Сьогодні мова піде про чергову фінан-

сову підтримку осередків духовності. Зокрема, 
Компанія профінансувала ремонт системи 
опалення у храмі села Сковородки (Старокос-
тянтинівський р-н, Хмельницька обл.). Дода-
мо, що донині обігріву тут фактично не було. 
А всі Богослужіння, навіть у зимовий період, 
проходили при доволі низьких температурах. 
Також було виділено кошти на виготовлення 
та встановлення лавочок на подвір’ї церкви 
Св. Параскеви в селі Устечко (Заліщицький р-н,
Тернопільська обл.). Кернел виділив на ці спра-
ви понад 55 тис. грн.

ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКИХ ЦЕРКОВ  НОТКА ДУХОВНОСТІ

Для села та селян церква завжди була надзвичайно важливою. Піти до храму, побути в тиші, 

осмислити своє життя, помолитися за рідних та близьких — це те, чого потребує кожен 

із нас. Але не менш важливо, щоб, відвідуючи Божу обитель, парафіяни почувалися там 

затишно. Йдеться про елементарні речі — тепло, можливість перепочити.

КОМЕНТАР 

Тетяна Сулима, жителька с. Сковородки 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Я, як і більшість моїх односельців, часто відвід-
ую церкву. Раніше перебувати у храмі довгий час, 
надто в холодну пору року, було неможливо. Через 
постійний холод у приміщенні не завжди вдавало-
ся вистояти службу Божу. Наразі завдяки коштам, 
які надало підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел», тут повністю оновлено 
систему обігріву. Уже на Великодні свята у храмі 
панували тепло та затишок. За це хочу подякувати 
Компанії від себе та від усіх парафіян».

КОМЕНТАР 

Ігор Тухлінович, Голова Устечківської сільради 
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

«Посаду очільника сільради я обіймаю з 2015 року. 
За цей період доводилося досить часто звертатися 

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) допомогло привести до Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) допомогло привести до 

ладу транспортну артерію між селами Залуччя та Степанівка ладу транспортну артерію між селами Залуччя та Степанівка 

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

Кернелівці надали допомогу в копанні Кернелівці надали допомогу в копанні 

траншеї для проведення водогону траншеї для проведення водогону 

по вул. Л. Українки в селі Вільхівці по вул. Л. Українки в селі Вільхівці 

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

Громада Самчинецької сільради (Старокостянтинівський р-н, Громада Самчинецької сільради (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) вдячна підприємству «Енселко Агро» (Кернел) Хмельницька обл.) вдячна підприємству «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» за систематичну фінансову підтримку та БФ «Разом з Кернел» за систематичну фінансову підтримку 

та допомогу, зокрема за кошти на облаштування місцевого кладовища та допомогу, зокрема за кошти на облаштування місцевого кладовища 

Підприємство «Енселко Підприємство «Енселко 

Агро» (Кернел) спільно з БФ Агро» (Кернел) спільно з БФ 

«Разом з Кернел» спрямували «Разом з Кернел» спрямували 

кошти на встановлення кошти на встановлення 

системи обігріву у приміщенні системи обігріву у приміщенні 

церкви села Сковородки церкви села Сковородки 

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

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)
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З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

по допомогу до підприємства «Агрополіс» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел», і жодного разу я не отри-
мував відмови. Тому, коли напередодні Великодня 
громада вирішила оновити подвір’я церкви Св. Па-
раскеви (йдеться про встановлення зручних лаво-
чок), ми вкотре звернулися до Компанії. І нас під-
тримали! Кернелівці направили понад 17 тис. грн,
за які в церковному дворі встановлено сім таких 
конструкцій. Окремо варто згадати також інші про-
екти, реалізовані за фінансового сприяння підпри-
ємства «Агрополіс» (Кернел) з метою покращення 
соціальної сфери сіл сільради. Наприклад, такі, як 
придбання іграшок у дитячий садочок, виділення 
коштів для сільської футбольної команди, закупів-
ля лінолеуму для ремонту підлоги в амбулаторії, 
БК, бібліотеці, придбання музичного обладнання 
тощо. Кернел намагається інвестувати у кожний 
напрям. Хочу подякувати аграріям за плідну співп-
рацю. Сподіваюся, що ми продовжимо спільно ре-
алізовувати добрі справи й надалі».

Завдяки фінансовій Завдяки фінансовій 

підтримці підтримці 

підприємства підприємства 

«Агрополіс» (Кернел) «Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з та БФ «Разом з 

Кернел» на подвір’ї Кернел» на подвір’ї 

церкви Св. Параскеви церкви Св. Параскеви 

в селі Устечко в селі Устечко 

(Заліщицький р-н, (Заліщицький р-н, 

Тернопільська обл.) Тернопільська обл.) 

з’явилися зручні з’явилися зручні 

сучасні лавочкисучасні лавочки

  ВІДЛУННЯ СВЯТА

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ЯК ЖИТЕЛI СIЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
Й ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ВIДЗНАЧАЛИ ВЕЛИКДЕНЬ

КОМЕНТАР 

Ганна Миколаївна Гребенюк, жителька села Баглаї 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Моя родина здає в оренду підприємству «Ен-
селко Агро» (Кернел) п’ять паїв. Рік за роком 
ми переконуємося у відповідальному ставленні 
кернелівців до своїх пайовиків — вони ніколи не 
залишать у скруті. Завжди вчасно отримуємо 
кошти в рахунок ОП, а також за потреби — якіс-
ну продукцію: цукор, борошно, олію. Підтримує 
орендар і соціальну сферу підопічних сіл — надає 
кошти для церкви, Будинку культури тощо. Пе-
ред Великоднем кернелівці вкотре завітали до 
нас зі смачними подарунками — пасками. Наша 
родина отримала одразу шість пасок. Від себе та 
від імені односельців дякую Кернел за турботу та 
увагу».

КОМЕНТАР 

Орися Михайлівна Павлюк, соціальний працівник у селах 
Нирків та Нагіряни (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

«Для підприємства «Агрополіс» уже стало гар-
ною традицією вітати самотніх жителів наших сіл 
із Днем людей похилого віку та Пасхою. Аграрії 
завжди презентують до цих свят продуктові набо-
ри. Цього разу до великоднього набору увійшли:

паски, шоколад, олія, макаронні вироби, крупи. 
У селі Нирків їх отримали восьмеро жителів, у 
Нагорянах — десятеро. Люди дуже задоволені 
подібною ініціативою. Завжди радо чекають на 
гостей із подарунками. І це не дивно, адже на 
мінімальну пенсію не порозкошуєш, доводиться 
економити, тому продуктовий набір став чудо-
вим доповненням до свята. Дякуємо Кернел за 
те, що підтримують, розуміють, допомагають!»

КОМЕНТАР 

Інна Русланівна Козлова, жителька села Томашівка 
(Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.).

«На мою думку, на орендарів, подібних до «Ен-
селко Агро» (Кернел), слід рівнятися. Побільше 
б таких підприємств. Аграрії вчасно виплачують 
орендну плату у комфортній для кожного пайо-
вика формі — чи то коштами, чи продукцією. Крім 
того, у Компанії допомогли мені з оформленням 
спадщини, працівники земельного відділу «Ен-
селко Агро» (Кернел) відповідально та профе-
сійно підійшли до цього процесу. Та й ініціатива 
щодо привітань із Великоднем заслуговує на по-
дяку. Молодці! Дуже приємно було напередодні 
свята отримати паски від Компанії. Це перед-
усім знак уваги до кожного з пайовиків, свідчен-
ня того, що наш орендар про нас піклується».

Щороку кернелівці презентують до 
свята жителям підопічних сіл — пайо-
викам підприємств «Енселко Агро» 

(Кернел) та «Агрополіс» (Кернел) смачні пода-
рунки — паски та випічку, продуктові набори 

для самотніх людей похилого віку. Цьогоріч 
для орендодавців підприємства «Енселко 
Агро» було випечино та розвезено по домів-
ках понад 42 тис. пасок. Загальний бюджет 
витрат Кернел на акцію з привітання пайовиків 

Хмельницької області з Великоднем становить 
майже 1 млн грн.

На Тернопільщині своїх орендодавців кер-
нелівці також вітали корисними презентами. 
Кожен із понад 9 тис. пайовиків підприємства 

«Агрополіс» (Кернел) отримав олію. Загальний 
бюджет витрат склав близько 330 тис. грн. Крім 
того, самотнім людям похилого віку до Велико-
дня представники цього кернелівського підпри-
ємства вручили 147 продуктових наборів.

Над усі свята в році Воскресіння Христове — найбільше, найурочистіше. У своїй першооснові це розквіт весни, 

оновлення землі та природи. Для жителів Хмельниччини та Тернопільщини уже стало доброю традицією 

відзначати  Великдень разом з компанією Кернел.

ВУСТАМИ ГРОМАДИ

ПОДЯКА ЗА СМАЧНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
«Ми від щирого серця хочемо подякувати підприємству «Енселко Агро» 
(Кернел) та всім працівникам Компанії за те, що організували до Велико-
дня вітальну акцію. Побачити такий подарунок, як святкова паска, було 

дуже приємно. Дивишся, радієш і розумієш, що ще не перевелися в Україні соціально 
відповідальні орендарі землі. Це ще раз підтверджує позицію Компанії: бути небайду-
жими до життя та проблем своїх пайовиків. Ніколи не відмовляють у допомозі, вирішу-
ють як проблеми конкретних родин, так і всієї громади, зокрема підтримують сільську 
школу, садочок, дбають про благоустрій.

Тому на знак поваги також вітаємо всю компанію Кернел зі святом Великодня. Не-
хай Господь дарує процвітання, добробут, благополуччя!»

З вдячністю, Іван Троцюк, пайовик «Енселко Агро» (Кернел), 
та мешканці села Лисиче (Славутський р-н, Хмельницька обл.)

СПАСИБI ЗА ЛЮДЯНIСТЬ!
«Христос Воскрес! Від себе особисто та від своєї родини дякуємо під-
приємству «Енселко Агро» (Кернел), працівникам, Керівництву, зокрема 
менеджеру Компанії в нашому селі Любові Базан за привітання з Вели-
коднем, за пасочки, які Ви нам подарували. Я інвалід І групи, незрячий, 

переніс інсульт та інфаркт. 45 років пропрацював механізатором і дуже задоволений 
тим, що Ваша Компанія розпочала працювати на наших землях. Все життя віддавши 

праці на сільськогосподарській ниві, я 
дуже переймаюся тим, щоб поля не пу-
стували, щоб їх обробляв совісний та від-
повідальний орендар, яким є Кернел. До 
моїх слів подяки приєднуються односель-
ці Галина Остапчук, Любов Матвійчук, 
Любов Лелях, Сергій Лелях».

З повагою, Сергій Романюк, пайовик 
«Енселко Агро» (Кернел), житель села Лисиче 

(Славутський р-н, Хмельницька обл.)

ЯК ЖИТЕЛІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ВІДЗНАЧАЛИ ВЕЛИКОДНІ СВЯТА РАЗОМ З КЕРНЕЛ

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

із сіл Лисичанської сільради із сіл Лисичанської сільради 

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

дякують за смачний великодній хлібдякують за смачний великодній хліб
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Сергій Анатолійович Голованов Сергій Анатолійович Голованов 
 Посада: Головний юрисконсульт на Посада: Головний юрисконсульт на 

підприємстві «Агрополіс» (Кернел), підприємстві «Агрополіс» (Кернел), 

ТернопільщинаТернопільщина

 Стаж роботи в Компанії: з 2010 рокуСтаж роботи в Компанії: з 2010 року

«З 1998-го я працював керівником юридич-
ного відділу на Чортківському цукровому заводу. 

Згодом це підприємство увійшло до складу ком-
панії Кернел. Так я розпочав свою роботу в керне-

лівській команді. Згодом даний актив був проданий 
європейському виробнику цукру — німецько-польській 

компанії, і на той час у мене був вибір — залишитися в Ком-
панії чи продовжити працювати у європейського власника. І я обрав 

перше, адже вважаю, що робота в Кернел — це перспективно та престижно. Тут зібрався 
професійний колектив, кожен перебуває на своєму місці. А ще Компанія впевнено рухається 
вперед, розвивається, адже рух — це розвиток, прогрес, це наше життя. Наразі я є повно-
важним представником і захисником законних інтересів підприємства «Агрополіс» (Кернел) 
у правоохоронних, контрольних органах та судах. Проводжу юридичний супровід усіх госпо-
дарських, адміністративних та кримінальних справ, веду договірну роботу — візування та 
складання проектів договорів тощо. Вважаю себе успішним та щасливим, і хоча для кожного 
ці поняття мають своє значення, для мене головне — відчувати повне задоволення від того, 
чим займаєшся, дотримуватись балансу між усіма сферами діяльності».

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

ДубіцькийДубіцький
 Посада: Завідувач господарства на Посада: Завідувач господарства на 

підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), 

ХмельниччинаХмельниччина

 Стаж роботи у Компанії: з 2013 рокуСтаж роботи у Компанії: з 2013 року

«Я виховувався в багатодітній родині, відтак 
із дитинства був привчений до праці. Тим більше в 
селі завжди було чим зайнятися. А ще з юності звик 
повністю розраховувати на самого себе, прагнув ово-
лодіти максимальною кількістю навиків та умінь, щоб за-
безпечити матеріальну стабільність у сім’ї. Довгий час займався ре-
монтами. На підприємством «Енселко Агро» (Кернел) потрапив чотири роки тому. Відразу 
зрозумів, що робота завідувача господарством, яку мені запропонували, — це моє. Мені 
до душі різноманіття, коли щодня перед тобою ставлять нові завдання, а ще люблю лю-
дей та спілкування. Наразі від того, наскільки якісно спрацюю я та моя команда, залежать 
комфортні умови роботи працівників — чи то їдальня, чи гуртожиток, чи адміністративні 
приміщення, всі мають бути забезпечені необхідним. Як на мене, якщо людині подобаєть-
ся те, чим вона займається, це завжди приведе до гарного результату та, певною мірою, 
гарантує успіх. І нехай цей успіх для когось буде незначним, але ти усвідомлюєш, що цей 
маленький успіх і твоя праця зробили чийсь робочий день більш зручним і комфортним».

Катерина Іванівна ОлексюкКатерина Іванівна Олексюк
 Посада: Фахівець із технології на підприємстві «Енселко Посада: Фахівець із технології на підприємстві «Енселко 

Агро» (Кернел), ХмельниччинаАгро» (Кернел), Хмельниччина

 Стаж роботи в Компанії: з 2013 рокуСтаж роботи в Компанії: з 2013 року

«Оскільки я виросла в селі, то праця на землі ніколи не була 
для мене чужою. Після школи вирішила вступити в Житомирський 
аграрний університет на спеціальність «Агрономія». Вважаю, якщо 

ти любиш справу, якою займаєшся, і цілком віддаєшся їй, то неза-
лежно від того, жінка ти чи чоловік, тобі завжди посміхатиметься уда-

ча. І, як то кажуть, жінка в аграрній справі, — на краще. Так, я вже більше 
25 років працюю у с/г. Звісно, коли підприємство «Каленицьке» (Полонсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) стало частиною компанії Кернел, ми вийшли 
на зовсім інший рівень сільгоспвиробництва. Раніше не вистачало коштів 
на елементарні речі, іноді ми через це не встигали засіятися чи навіть зі-
брати урожай. У складі Кернел ми отримали повне матеріальне забезпе-
чення виробничого процесу — від посівного матеріалу, засобів захисту 
рослин, мінеральних добрив до нової сучасної техніки та впровадження 
передових технологій. Відтак і врожаї зросли. Працювати в такій Компанії 
— це задоволення, пишаюся тим, що я є частиною цієї команди. Дякую 
долі за можливість працювати в Кернел, разом із Компанією розвиватися 
та рухатися до нових професійних перемог».

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 достой-

ну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi. 

Ф
ОТО

Ф
АКТ

ГУЧНО СВЯТКУВАЛИ СЛАВНИЙ ЮВIЛЕЙ
У березні свій 90-річний ювілей відзначила Фаїна Данилівна Шулима, жителька села Загірне 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.). Усе життя жінка важко працювала в колгоспі, на місцевій фермі 

дояркою. Виховала двох дітей, а зараз тішиться онуками та правнуками.

На свято до ювілярки завітало чимало гостей — односельці, представники місцевої вла-
ди. Гарний настрій Фаїні Данилівні в цей день дарував своїм співом і ансамбль худож-
ньої самодіяльності із сусіднього села Лажева. Ну і, звісно, не оминули увагою таку 

подію й кернелівці. Адже Фаїна Шулима є пайовиком підприємства «Енселко Агро» (Кернел). 
Представники Компанії завітали на гостину до ювілярки не з порожніми руками та, звісно ж, 
побажали міцного здоров’я й затишку в родині.

Сільська громада разом із представниками Сільська громада разом із представниками 

«Енселко Агро» (Кернел) привітали Фаїну Шулиму «Енселко Агро» (Кернел) привітали Фаїну Шулиму 

з села Загірного  (Старокостянтинівський р-н, з села Загірного  (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) зі славним ювілеємХмельницька обл.) зі славним ювілеєм

Шановна Фаїно Данилівно! Шановна Фаїно Данилівно! 
За пройденим не треба сумувати,За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято!Хай буде щедрим ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!Здоров’я Вам, любові і добра!

Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,Нехай цей день Вам зморщок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,
Добра і щастя в дім Вам принесе!Добра і щастя в дім Вам принесе!

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині буде хліб і сіль,На білій скатертині буде хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце грієСвоїм теплом Вас завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль!Й слова подяки линуть звідусіль!

Компанія Кернел та Компанія Кернел та 
редакція газетиредакція газети

«У кожен двір» «У кожен двір» 
приєднується доприєднується до

всіх привітань та всіх привітань та 
побажань!побажань!



728 квiтня 2017 року

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВИНОГРАД: ДРIБНI КЛОПОТИ – ВЕЛИКI РАДОЩI
Традиція вирощування виноградної лози сягає часів стародавніх греків, які подбали про добре ім’я винограду та 

всіляких продуктів із його плодів. До сьогодні Європа славиться дивовижними виноградними сортами, зокрема 

винними, а схід континенту завоював світ смачними родзинками. Виноградну лозу вирощують і в Австралії, і в 

Північній та Південній Америці, і навіть у Африці. Втім, цей запашний і соковитий плід можна виростити не тільки на 

півдні. Варто лише правильно підібрати сорт, знати деякі секрети догляду примхливої культури, 

запастись терпінням — і невдовзі результат компенсує всі вкладені зусилля.

Користь свіжого винограду, 
напоїв, виготовлених із його 
плодів, родзинок і навіть ви-

ноградних кісточок складно пере-
оцінити. Передусім виноград — то-
нізуючий і загальнозміцнювальний 
продукт. Ягоди багаті на антиокси-
данти, клітковину, мікроелементи 
(калій, йод, бром, фтор, залізо), ор-
ганічні кислоти, пектини, ферменти 
та вітаміни (С, Р вітамін групи В) і 
бета-каротин. Найкориснішим се-
ред поживних речовин є виноград-
ний флавоноїд ресвератрол — речо-
вина, що сповільнює ріст злоякісних 
пухлин, незамінна для профілактики 
тромбофлебіту і склерозу. Кісточки 
винограду цінні завдяки високому 
вмісту вітамінів групи А, Е, К, а ще 
через омолоджувальні олії. Най-
більше корисних речовин містить-
ся в темних ягодах, зокрема рівень 
чудодійного ресвератролу в них у 
рази перевищує його вміст у світлих 
сортах.

Традиційно ареал поширення 
винограду умовно розділяють на три 
групи: американська, європейсько-
західноазійська та східноазійська.

Східноазійська група налічує 
близько 40 видів, що ростуть на 
території Китаю, Японії, Південної 
Кореї та Далекого Сходу. Ці види 
мають трилопатеве листя, пишні й 
щільні грона, ягоди вирізняються 
м’ясистою та соковитою м’якоттю. 
Найвідомішим серед них є Амур-
ський виноград (Vitis amurensis). Він 
має порівняно короткий вегетацій-
ний період, високу швидкість росту 
та підвищену морозостійкість, адже 
витримує температури до -40…
-42° C. Щоправда, цей сорт надто 
чутливий до зниження вологості й 
погано чинить опір грибковим за-
хворюванням. Росте виноград в лі-
сах, на берегах річок, на схилах гір 
і навіть у місцях вирубаних та зго-
рілих гаїв. Саме така специфіка по-
ширення, плодовитість та стійкість 
до низьких температур викликають 
у селекціонерів непідробний інтерес
до Амурського винограду. Тож його 
використовують здебільшого як 
основу для виведення морозостій-
ких сортів.

До американської групи вхо-
дить близько 30 видів, що ростуть 
переважно у східній частині Пів-
нічноамериканського континенту. 
Спершу цей виноград із надто дріб-
ними ягодами, на думку багатьох, 
не відрізнявся приємним смаком. 
Однак такий примітивний вид, як 
Vitis Labruska, плоди якого мають 
слизоподібну м’якоть із характер-
ним полуничним смаком, пізніше 
став основою для штучно виведених 
сортів, зокрема Ізабелла, Конкорд 
і Лідія. Сьогодні ці селекційні види 
об’єднані під назвою «ізабельні». 
Зважаючи на те, що цвіт винограду 
має двостатеву квітку, рослини са-
мостійно схрещуються, створюючи 
нові гібридні форми. Відзначив-
ши неабияку морозостійкість, опір 

грибковим хворобам та філоксері, 
селекціонери використовують сор-
ти американської групи як підщепи у 
тих зонах, де існує ризик зараження 
хворобами, а також для зимостій-
кості сортів.

І, нарешті, третя група — єв-
ропейсько-західноазійська. До цієї 
групи належить всього один вид — 
Vitis vinifera. Ареал його поширення 
охоплює практично всю територію 
Європи. Вид відрізняється неймо-
вірно великим розмаїттям сортів, 
що подекуди зовсім не схожі. Хоча 
плоди цього виду мають соковиту і 
смачну м’якоть, вони вкрай вразли-
ві перед хворобами та зниженням 
температури. Тож при схрещуванні 
такий вид винограду застосовують 
для поліпшення смакових якостей 
готової гібридної форми.

Існує й простіший спосіб класи-
фікації сортів — за застосуванням. 
Так можна виокремити технічні, сто-
лові, декоративні, універсальні та 
прищеплені сорти, щоправда й цей 
розподіл є досить умовним. Для сто-
лового винограду важливими показ-
никами є його транспортабельність, 
термін зберігання, крім, безумовно, 
власне смакових якостей і зовніш-
нього вигляду. До столових сортів 
належать Захоплення, Кардинал, 
Мускат і Молдова. Технічні сорти 
йдуть на виробництво коньяку, вина, 
соків і родзинок. Їхніми найважливі-
шими органолептичними показни-
ками є кислотність і цукристість ягід. 
Зазвичай плоди у них невеликі, зате 
дуже соковиті — як от Аліготе, Шар-
доне та Ізабелла. Що ж стосується 
універсальних сортів, то тут поєд-
нуються найкращі характеристики 
технічного та столового винограду. 
Назви декоративного та винограду 
для підщеп позбавляють необхід-
ності вдаватися до пояснень.

Як обрати 
необхідний сорт

Якщо Ви давно плекаєте надії, 
що колись виростите гарну виноград-
ну лозу з великими гронами, слід ви-
значитися, навіщо Вам це потрібно. 
У планах лише споживання свіжого 
винограду та незначна кількість кон-
сервованих запасів? Тоді варто оби-
рати столові сорти. Якщо ж Ви мрієте 
спробувати себе в ролі винороба, 
плануєте підготувати запаси соку на 
зиму для всієї родини або ж бажаєте 
зберегти виноград свіжим якнайдов-
ше — значить, найкращим варіантом 
для Вас стануть технічні сорти. Коли 
ж єдиною Вашою метою є озеленен-
ня присадибної ділянки, тоді ради-
мо зупинити вибір на декоративний 
сортах. У кожному разі, щоб насоло-
дитися вишуканим смаком стиглого 
винограду, вирощеного власними 
руками, необхідно докласти чимало 
зусиль. Вирощування — складний, 
але дуже цікавий процес.

Перш за все слід вирішити, де 
ростиме виноград: на балконі, в теп-

лиці чи просто на відкритій ділянці. 
Враховувати слід не лише кліматич-
ні умови, а й особливості ґрунтів. 
Обирати є з чого, адже селекціоне-
ри виводять нові види, зважаючи на 
такі категорії, як термін дозрівання, 
колір плоду, розмір ягід, наявність 
або відсутність кісточок, транспор-
табельність, врожайність і, безумов-
но, смак.

Звісно, найбільш привабли-
вими є столові сорти винограду: 
великі грона і ягоди, чудовий смак 
будь-якого кольору. Такий виноград 
користується найбільшим попи-
том на ринку, але й виростити його 
найскладніше. Хоча столові сорти 
виграють у смаку, але значно посту-
паються іншим у стійкості до моро-
зів та грибкових захворювань. Без 
укриття поліпропіленовою тканиною 
виноградна лоза загине, адже по-
декуди не витримує зимових темпе-
ратур. Практично всі сорти потрібно 
обробляти до та після цвітіння про-
тигрибковими препаратами, при-
наймні для профілактики. Склад-
ність вирощування полягає і в тому, 
що кущі слід регулярно і, головне, 

правильно обрізати: видаляти зайві 
зелені пагони, наприкінці вегетації 
провести так звану чеканку; треба 
постійно слідкувати, аби молоді па-
гони були підв’язані й т. ін.

Вирощення й догляд

Попередньо спушивши й підготу-
вавши землю, для саджанця потрібно 
викопати ямку щонайменше 50 на 
50 сантиметрів. Частину пухкого ґрун-
ту треба обов’язково з’єднати зі ста-
рим перегноєм, додати відро піску, 
трішки попелу і все добре перемішати. 
Виноградарі радять висипати приго-
товану суміш у яму, розкласти корінці 
саджанця й засипати їх рештою сумі-
ші. Найкраще, аби коренева шийка 
була на 10-15 сантиметрів нижче від 
рівня землі. Щоб саджанець перебу-
вав у зручному рівчачку, в якому про-
гріватиметься земля і зберігатиметь-
ся волога, краще не засипати його 
доверху на 15-20 сантиметрів. Реко-
мендована відстань між кущами — 
2 метри.

Поливати виноград слід ледь 
теплою водою. Здійснюючи полив 

кущів холодною водою з криниці чи 
крану, не варто дивуватися, що ви-
ноград росте повільно або й зовсім 
гине. Виноградарі рекомендують 
додавати у ємність, у якій гріється 
вода для поливу, сітку з бур’яном, 
наприклад із кропивою, адже вона 
містить багато поживних речовин. 
Котрі розчиняються, і цією водою 
можна поливати не лише вино-
град, а й увесь город. А ще кущ ви-
нограду рекомендовано обкладати 
сіном або зірваним бур’яном —
тоді земля не пересихатиме, а пе-
репрілі бур’яни удобрюватимуть 
рослину.

На зимовий період виноград 
краще присипати землею на 10-
15 сантиметрів, заповнивши ямку, 
укрити мішками з-під цукру, дошка-
ми, шифером та іншими подібними 
підручними засобами. Також мож-
на створити імпровізовану міні-те-
плицю, використавши перекинуту 
пляшку з відрізаним горлом і проко-
ловши в ній шилом кілька дірок для 
повітря. Такі нехитрі заходи допомо-
жуть врятувати молодий саджанець 
від перемерзання.

МАЛЕНЬКI ХИТРОЩI ТА ПОРАДИ ВИНОГРАДАРЮ
 Ніколи не купуйте саджанців у підозрілих місцях. Люди, що займаються виноградарством, мають бути обіз-

нані у цій справі, а товари — сертифіковані. Обирайте саджанець завдовжки хоча б 10-20 сантиметрів.
 Зробіть невеличку подряпину на стовбурі рослини: якщо слід білий — кущ здоровий і легко приживеться, 

якщо темний — почне хворіти або й зовсім пропаде.
 Не садіть виноград з північного боку, там він ростиме повільніше. А дозріватиме на тиждень-два довше, ніж 

інші кущі. Уникайте незахищених від вітру ділянок.
 Подбайте, щоб ділянка, на якій висаджуватимете виноградний кущ, добре освітлювалася. Уникайте низо-

вин, не садіть поряд із високими чи старими деревами.
 Підживлювати росину краще, розчиняючи добрива у воді. Ніколи не використовуйте надто свіжі органічні 

добрива, адже це лише зашкодить рослині.
 Не слід забувати про вживання профілактичних заходів. Виноградну лозу необхідно кропити спеціальними 

препаратами від шкідників і грибкових хвороб. Дехто використовує настій із цибулиння, часнику, чистотілу й 
навіть меленого перцю.
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Енселко Агро» (Кернел)

АГРОДИСПЕТЧЕР
(м. Хмельницький)

 Вища/неповна 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-mail: 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.

Контактна особа: Ірина Іванова, тел.: (095) 279-45-17

КЕРІВНИК СТО 
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Вища/неповна вища, професійно-технічна інженерна освіта. 
 Досвід роботи за спеціальністю не менше 2 років. 
 Організаторські здібності.

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, Хмельницька обл.)
 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва 

на іноземній техніці.

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

«Агрополіс» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький р-ни, Тернопільська обл.)
 Водій із посвідченням категорії СЕ (керування транспортним засобом із 

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

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

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

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

ШАНОВНI 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 П’ЯТНАДЦЯТЬ 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.

 НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

ТРАВНЕВА РОСА КРАЩА ОД ВIВСА
Хоч як не кортить нам усім поніжитися на теплому сонечку, за спостереженнями наших прадідів, саме 

дощова травнева погода приносить щедрий урожай. Сподіватимемося на Божу ласку, а поки дізнаємося, 

що нам підказує народний календар.

 1 травня — Кузьми

У давнину це було свято свійської худоби, 
бо на луках розпускалася трава. Якщо до 
Кузьми зацвіла верба, можна сіяти кріп, 
редиску й моркву.

 2 травня — Івана Старопечерника

Береза листя розпускає перед кленом та 
вільхою — літо буде сухе.

 4 травня — Максима

Вечірня зоря багряно-червона — до пога-
ної погоди.

 5 травня — Луки апостола

На Луки висівають цибулю. У цей день за-
цвіла черемха — чекай теплого літа.

 6 травня — Юрія Переможця, вели-

комученика й чудотворця

До цього дня збереглося чимало прикмет. 
Наприклад, казали: дощ і грім — буде ра-
дість усім, а як приморозок, то будуть добрі 
просо, овес і гречка. Також рекомендуєть-
ся сіяти редьку. Але якщо цієї ночі будуть 
приморозки, слід чекати сорок холодних 
ранків.

 8 травня — Марка апостола та єван-

геліста

На Марка небо ярке — бабам в хаті жар-
ко. Якщо до цього дня яблуні не зацвіли, 

то буде неврожай. Коли ж цього дня буде 
приморозок, а через тиждень знову повто-
риться, осінь буде теплою.

 10 травня — Стефана Печерського

Якщо не прогнозується заморозків, мож-
на вже висаджувати теплолюбні культури. 
Ясний схід сонця на Стефана — до ясного 
літа.

 12 травня — Святителя Василія

Верхівка верби без котиків — хліб доспіє 
скоро, буде раннім. Коли ж дуб перед ясе-
ном листя розпускає — слід чекати сухого 
літа.

 13 травня — Якова

Ще з давніх-давен було помічено: якщо на 
Якова вечір зоряний і піднявся теплий вітер, 
літо буде дощовим і теплим, а врожай —
багатим. Ясний схід сонця теж віщує тепле 
літечко.

 14 травня — Яреми пророка

Негода цього дня — до холодної та суворої 
зими.

 15 травня — Благовісників Бориса 

і Гліба

Прийшов Борис — за соху берись. Цієї 
пори проходять важливі сільськогоспо-
дарські роботи, тож здавна наші прадіди 

приказували: «На Бориса і Гліба берися до 
хліба».

 16 травня — мучеників Тимофія і 

Маври

Якщо напередодні заспівали солов’ї, скоро 
зацвіте вишня.

 17 травня — Пелагеї

Доки не заспівав соловейко — не сій греч-
ки. Якщо ж птахи заспівали — весна буде 
родючою.

 18 травня — Великомучениці Ірини

У цей день радять позбутися бур’янів на 
городі, також можна висаджувати капус-
ту. Погоду цього дня віщує гусак: якщо 
птах купається в сухому місці — буде 
холоднішати, а коли у воді — чекай по-
тепління.

 19 травня — Йова Бгатостраждаль-

ного

Ясна погода — до рясного врожаю огірків, 
також висаджують боби й горох. Якщо на 
світанку застали туман — до малохмарної 
погоди без опадів на весь день.

 21 травня — Івана Богослова, апос-

тола і євангеліста

Дощ на Івана — до грибів. Здавна цей день 
вважався найкращим для сівби пшениці —

так званий День Івана-пшеничника: «Хто 
не посіяв на Богослова, не вартий і добро-
го слова».

 22 травня — Перенесення мощей 

святого Миколая Чудотворця

Якщо дощ, готуйте комори для багато-
го врожаю. Ще казали, до Миколи не сій 
гречку і не стрижи овечку.

 24 травня — Мокія

На Мокія день мокрий — літо буде дощо-
вим, схід сонця багряний — грозовим. 
Якщо у це день квітки акації жовтої майже 
не пахнуть — до посухи.

 25 травня — Єпіфана

Якщо Єпіфан вранці зодяг червоний жу-
пан, то й літо буде сухе та жарке. Слід 
придивлятися й до поведінки чайок: 
якщо птахи не сідають на воду і далеко 
від берега не летять — до затяжної не-
годи.

 27 травня — Сидора і Святого Духа

До Святого Духа не скидай кожуха, а 

по Святім Дусі деколи добре й у кожусі. 
Теплий Сидір — тепле літо.

 28 травня — Пахома Бокогрія

Цей день прийнято вважати воротами 
літа. Приліт ластівок і стрижів — зайвий 
доказ цього. Із цим днем пов’язують пе-
редбачення погоди на все літо: «Прийшов 
Пахом — запахло теплом».

 29 травня — Федора Житовика

Цей день вважався крайнім терміном для 
посіву ярих культур, навіть у холодну вес-
ну. Якщо на ставках з’являється латаття —
до закінчення заморозків.

 30 травня — Євдокії

Яка Євдокія — таке й літо. Вітер з півночі —
до холодного літа, на Євдокії молодий мі-
сяць — літо буде дощове.

 31 травня — Федота

Кінець травня дощовий — буде мало фрук-
тів. Наші предки помітили: якщо на Федота 
верхівка дуба наче в хутряній опушці, то 
слід чекати гарного врожаю вівса.


