
стор.

3
стор.

2
стор.
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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
Знаючи, ЯК ВИБРАТИ ХОРОШУ 

МОЛОЧНУ КОРОВУ, можна з 
перших днів отримувати відмінні 

надої. Звісно, тварина повинна 
бути схильна до високої про-

дуктивності генетично, мати міцне 
здоров’я, відповідну статуру, бути 

молодою й активною. У нашому 
матеріалі — поради для тих, хто 

планує придбати корову.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 20 (20)
8 грудня 2017 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙГАРЯЧА ТЕМА
У жовтні Кернел, лідер 

агропромислового комплексу 
нашої держави, найбільший 

в Україні виробник та 
експортер соняшникової 
олії, заявив ПРО НАМІР 

ЗБУДУВАТИ СУЧАСНИЙ 
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД НА 
ХМЕЛЬНИЧЧИНІ.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Цьогоріч приготування 3 кг салату олів’є коштуватиме українцям приблизно 127,5 грн. За рік 

головний новорічний салат подорожчав на 26,5 грн, або на понад 26%.

Дорогi читачi!
Ще один рік нашої з Вами спільної роботи 

добігає кінця. Надворі грудень, а це означає, 
що пройдено черговий етап, отримано чима-
ло позитивних результатів. Але ми переконані, 
що ще більше задуманого разом із агропід-
приємствами компанії Кернел та Благодій-
ним фондом «Разом з Кернел» буде втілено в 
життя у майбутньому. А зараз поговоримо про 
те, як минув останній місяць осені у підопічних 
селах компанії Кернел на Хмельниччині та Тер-
нопільщині.

Спершу — про один із найважливіших 
напрямків співпраці агропідприємств Кернел 
з орендодавцями — виплату орендної плати. 
Адже кернелівці у своїй діяльності керуються 
єдиним правилом: інтереси пайовиків завжди 
мають залишатися у пріоритеті. Про те, як оці-
нюють співпрацю з орендарем жителі підопіч-
них сіл, читайте на шпальтах газети.

Тепер детальніше про добрі справи 
Компанії, реалізовані з думкою про дітей. 
Нещодавно за фінансування підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодійного фонду 
пройшов ремонт підлоги у харчоблоці школи 
с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, Хмель-
ницька обл.). Крім того, Компанія направила 
кошти на підключення до інтернету школи села 
Пилява та придбала сучасну оргтехніку для 
школи села Заставці (Старосинявський р-н, 
Хмельницька обл.). Підприємство «Агрополіс» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили 
кошти на проведення капітального ремонту 
у приміщенні початкової школи та садочку 
села Берем’яни (Бучацький р-н, Тернопільсь-
ка обл.). На вищевказані проекти Кернел ви-
тратив 235 тис. грн.

Продовжила Компанія допомагати грома-
дам сіл регіону у покращенні інфраструктури. 
Зокрема, на кладовищі села Заставці (Старо-
синявський р-н, Хмельницька обл.) встановле-
но нову браму.

Завдяки коштам від «Агрополіс» (Кернел) 
та Благодійного фонду розпочалися внутрішні 
реставраційні роботи в церкві Святої Параске-
ви в селі Устечко (Заліщицький р-н, Тернопіль-
ська обл.). До речі, Компанія вже не вперше 
допомагає цьому храму. У квітні цього року 
кернелівці фінансово допомагали в упорядку-
ванні подвір’я церкви. Йдеться про встанов-
лення семи зручних лавочок.

Традиційно кернелівці разом із гро-
мадою Веснянки (Старокостянтинівський  р-н, 
Хмельницька обл.) відзначили День народ-
ження села. А ще привітали пайовиків підпри-
ємства «Енселко Агро» (Кернел) зі славними 
ювілеями.

У випуску Ви знайдете чимало цікавої та 
потрібної інформації, вакансії агропідприємств 
Кернел, а також історії тих, хто будує свою 
кар’єру в Компанії.

Тож запрошуємо у цікавий вир новин та 
подій!

Ще раз дякуємо Вам за довіру! 
Позитиву, казкового настрою, 
миру в серцях та в усій Україні!

Громада села Берем’яни 
(Бучацький р-н, Тернопільська обл.) 

тісно співпрацює з підприємством 
«АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ), ЯКЕ 
ОРЕНДУЄ ЗЕМЛІ СІЛЬРАДИ, 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» у 
напрямку покращення соціальної 

сфери та благоустрою. 
Цього разу кернелівці 

профінансували капітальний 
ремонт у місцевій школі.

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

ЗОКРЕМА, ПРОТЯГОМ 2017-ГО ПОДОРОЖЧАЛИ

 Картопля Морква Цибуля
Ковбаса 
варена

Яйця

Збільшення 
вартості 

(до відповідно-
го періоду 
2016 року) 

18% 64% 19% 31% 22%

Актуальна 
ціна

5,8 
грн/кг

6,4 
грн/кг

5 
грн/кг

74,8 
грн/кг 

23,8 
грн 

за десяток 
За матеріалами fakty.ictv.ua

 З ПЕРШИХ УСТ

ЯК АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 

РОЗРАХОВУВАЛИСЯ ЗА ПАЇ
Вчасний та комфортний 

розрахунок за 

паї завжди був та 

залишиться для 

агропідприємств 

компанії Кернел 

у пріоритеті. 

Пайовик — це передусім 

партнер, з яким треба 

чесно та відкрито 

будувати відносини, 

виконувати всі 

домовленості, зазначені 

в укладених договорах 

оренди.

Цьогоріч агропідприємства 
«Енеслко Агро» (Кернел) 
та «Агрополіс» (Кернел), 

що обробляють землі у Хмель-
ницькій і Тернопільській облас-
тях, створили найкращі умови 
для того, щоб кожен пайовик 
відчув усі переваги співпраці з 
Компанією. На сьогодні керне-
лівці завершують розрахунок за 
паї. Подробиці нам розповіли 
орендодавці  Компанії. стор.
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 ГАРЯЧА ТЕМА

НОВИЙ ОЛIЙНИЙ ЗАВОД НА ХМЕЛЬНИЧЧИНI. 
ЧОГО ОЧIКУВАТИ?

У жовтні Кернел, лідер агропромислового комплексу нашої держави, найбільший в 

Україні виробник та експортер соняшникової олії, заявив про намір збудувати сучасний 

олійноекстракційний завод на Хмельниччині. Ця новина швидко поширилася серед 

мешканців області та Старокостянтинівського району, адже саме тут планується 

спорудження олійного гіганта. Ми вирішили розібратися у планах Компанії й тих 

перспективах, які відкриються перед жителями з появою заводу.

Передусім наголосимо, що Хмельниччина вже по-
над шість років є місцем дислокації виробничих 
потужностей Кернел. З 2011 року на агропід-

приємствах та елеваторах Компанії в області працюють 
більше 2 тис. співробітників, свої земельні ділянки хол-
дингу довірили 50 тис. пайовиків, щороку 200 студентів 
місцевих вишів проходять стажування на полях, що об-
робляє Кернел. Протягом цього часу в місцеві бюджети 
Хмельниччини Компанія сплатила понад 350 млн грн 
податків, 35 млн грн спрямовано на реалізацію соціаль-

них проектів з підтримки місцевих громад та розвитку 
інфраструктури сільських територій.

Який сегмент діяльності Кернел не візьмеш, у 
всьому відчувається рух уперед — у запровадженні 
сучасних технологій, науковій діяльності, технічному 
забезпеченні агропідприємств, підвищенні якості ви-
робленої продукції, експортних позиціях, підготовці 
кадрів, соціальній підтримці громад. Звідси й вагомі 
результати. Про гарантії успіху Кернел ми поговоримо 
детальніше.

Сiльгоспвиробництво
Агробізнес Компанії — це понад 600 тис. га орендованих площ у 15 

областях України, з яких понад 100 тис. га знаходиться у Хмельницькій 
області. Основний принцип у агровиробництві для кернелівців — збе-
реження родючості ґрунтів та підвищення їхньої продуктивності. Це до-
сягається завдяки дотриманню правильної сівозміни, внесенню опти-
мальної кількості добрив, збереженню вологи. Також використовується 
сучасна сільськогосподарська техніка, перевагами якої є: економіч-
ність — оптимальне споживання пального (порівняно зі стандартною 
технікою, сучасні потужні трактори і збиральні комбайни витрачають на 
10-40% менше дизельного пального на гектар); екологічність — змен-
шення викидів вуглекислого газу; ефективність — скорочення витрат 
під час збирання врожаю. Сучасні комбайни дають змогу збирати на 5-
7% більше врожаю з поля порівняно з технікою старого зразка.

За рахунок збалансованої виробничої ді-
яльності, що не обмежується тільки рослин-
ництвом, а включає в себе елеватори, олійно-
екстракційні заводи, глибоководні експортні 
термінали, компанія Кернел має можливість 
завжди вчасно виплачувати заробітну плату 
працівникам, оперативно та в повному обсязі 
розраховуватися з орендодавцями за паї, ви-
конувати всі соціальні зобов’язання перед під-
опічними сільськими радами (у тому числі шля-
хом поповнення сільських і місцевих бюджетів, 
відрахування податків, інвестицій в соціальну 
сферу тощо). Про це ми й поговоримо далі.

СУМЛIННА СПЛАТА 
ПОДАТКIВ

Спробуємо розібратися в тому, чому сумлін-
на сплата податків є надважливим принципом ді-
яльності сучасного бізнесу. Спершу зазначимо, 
що одним із конституційних обов’язків громадян 
України є обов’язок кожного сплачувати подат-
ки та збори в порядку і розмірах, установлених 
законом. Тому ухилення від сплати — це вже 
злочин. За рахунок податків, які бізнес сплачує у 
державний та місцеві бюджети, утримується со-
ціальна сфера сіл та міст, ремонтуються дороги, 

покращується благоустрій, виплачуються пенсії, 
проводяться соціальні виплати малозабезпече-
ним родинам тощо. У рейтингу сплати податків 
серед сільгосптоваровиробників України саме 
підприємства компанії Кернел посідають перші 
місця. Щороку Компанія перераховує мільярди 
гривень для того, щоб підтримувати належний 
соціально-економічний рівень життя українців. 
Громади мають бути зацікавлені у присутності в 
регіоні такого інвестора, як Кернел.

СОЦIАЛЬНА 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

ТА ПIДТРИМКА 
МIСЦЕВИХ ГРОМАД

Ще одним пріоритетом діяльності Кернел 
є підтримка соціальної сфери міст і сіл. Звісно, 
у Компанії розуміють, що вирішити одразу всі 
проблеми неможливо. Проте в межах соціаль-
них зобов’язань, а це мільйони гривень щоріч-
но, кернелівці максимально підтримують освіту 
(ремонти приміщень шкіл і дитячих садочків, 
їхнє умеблювання, придбання комп’ютерної 
техніки, подарунки учням до Дня знань, остан-

нього дзвоника, новорічних свят), медицину 
(покращення умов перебування пацієнтів у 
фельдшерсько-акушерських пунктах та ам-
булаторіях, закупівля медичного обладнання, 
ліків першої необхідності), культуру (капітальні 
та поточні ремонти Будинків культури та клубів, 
придбання музичного обладнання, сценічних 
костюмів, фінансування поїздок на конкурси 
тощо), забезпечують розвиток інфраструктури 
(приведення до ладу дорожнього покриття, ре-
монт вуличного освітлення та водопостачання). 
Крім того, надається адресна допомога пайо-
викам Компанії та учасникам АТО.

ПЕРСПЕКТИВИ 
ТА ПЛАНИ 

ДIЯЛЬНОСТI
У компанії Кернел впевнені у майбут-

ньому. Це доводить і прийнята Стратегія до 
2021 року, за якою зростатиме експорт бути-
льованої олії, виробленої олійноекстракційни-
ми заводами Компанії, та зерна, вирощеного 
на кернелівських полях. Суттєво збільшувати-
меться й обсяг посівних площ, планується також 
будівництво нових виробничих потужностей. 

Що стосується сучасного олійноекстракційно-
го заводу на Хмельниччині, то цей об’єкт буде 
оснащено сучасним обладнанням, а виробни-
цтво тут, як і на інших заводах Компанії, відпо-
відатиме міжнародним сертифікатам якості, 
буде безпечним для населення та навколиш-
нього середовища. Це принесе нові інвестиції 
у регіон, сприятиме створенню робочих місць, 
стабільній та конкурентній заробітній платі, 
надходженню податкових коштів у бюджети і, 
відповідно, розвитку інфраструктури регіону.

Нині ведуться перемовини з владними 
структурами, визначається майданчик для 
спорудження заводу, отримуються різні до-
зволи, зокрема від екологічних служб. Оскіль-
ки Кернел — це Компанія, яка у своїй діяльності 
керується принципами прозорості, відкритос-
ті, відповідальності перед державою, своїми 
пайовиками, співробітниками та мешканцями 
підопічних населених пунктів, тут готові до від-
критого діалогу стосовно реалізації інвести-
ційного проекту як з місцевою владою, так і з 
представниками громади.

Сподіваємося, що в найближчому май-
бутньому подоляни пишатимуться тим, що в 
їхньому краї працює флагман олійноекстрак-
ційної галузі, продукція якого заповнюватиме 
полиці українських та закордонних магазинів!

Експорт зернових
Кернел є одним із найбільших експорте-

рів зернових з Чорноморського регіону. Частка 
Компанії в українському експорті зерна стано-
вить близько 9%. Щороку Кернел постачає на 
міжнародні ринки понад 5 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сіль-
госппродукцію у агровиробників та вирощуючи її 
на орендованих площах. Логістику експорту за-
безпечують власні портові термінали Компанії на 
узбережжі Чорного моря.

Виробництво олiї
На олійноекстракційних заводах Кернел, які географічно розташовані в Харківській, Ми-

колаївській, Одеській, Кіровоградській та Полтавській областях, виготовляється добре відо-
ма українським господиням олія торговельних марок «Стожар», «Чумак золота», «Щедрий 
дар», «Чумак домашня». Для її виготовлення використовуються унікальні технології: холодної 
рафінації (олія не зазнає багаторазового нагрівання та охолодження, зберігаючи свою пер-
винну структуру), першого віджиму (для отримання олії використовується виключно ціле ядро 
насіння, з якого одноразовим віджимом за низької температури відбирається тільки перша, 
біологічно найцінніша олія), глибокого очищення тощо. У Компанії докладають максимальних 
зусиль, щоб продукція відповідала найвищим міжнародним стандартам якості. Переробні 
потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє отриму-
вати 1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового шроту.

Елеватори
Мережа елеваторів Кернел забезпечує своєчасну логістику зібраного Агробізнесом 

врожаю та закупленого товару, а також надає якісний сервіс зі зберігання зернових культур 
партнерам-сільгоспвиробникам. Компанія постійно інвестує в розвиток елеваторної інфра-
структури. Нові потужні, високотехнологічні підприємства зі швидкою оборотністю розта-
шовані в місцях дислокації земель Агробізнесу Кернел та фермерів, які відчувають дефіцит 
потужностей зі зберігання. Нові сучасні елеватори дозволяють сільгоспвиробникам не тільки 
заощадити на автотранспортних витратах, а й досягти більш високої ціни продажу продукції 
за рахунок кращої якості обробки та зберігання. На Хмельниччині наразі активно функціо-
нують елеваторні потужності у Старокостянтинівському, Дунаєвецькому та Ярмолинецькому 
районах з можливістю одноразового зберігання зерна в межах 300 тис. тонн.

ЛIДЕРСТВО, ПЕРЕВIРЕНЕ ЧАСОМ!
Сьогодні компанія Кернел — найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії, ключовий поста-

чальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію Ком-
панія експортує більш ніж у 60 країн світу. З листопада 2007 року акції Кернел торгуються на Варшавській фондовій 
біржі.
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  З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ПОКРАЩУЄМО УМОВИ НАВЧАННЯ 
В ОСВIТНIХ ОСЕРЕДКАХ СIЛ

Жоден номер нашої газети не обходиться без матеріалів про соціальні 

проекти, які агропідприємства компанії Кернел та Благодійний фонд «Разом 

з Кернел» реалізують з думкою про дітей. Йдеться про підтримку сільських 

навчальних закладів. Раніше ми вже розповідали про те, як школи та дитячі 

садочки Хмельниччини й Тернопільщини спільно з Компанією втілюють у життя 

важливі проекти — проводять поточні ремонти, покращують матеріально-

технічну базу і стан приміщень, організовують цікаві екскурсії та поїздки. 

Наразі ми підготували для Вас чергову порцію добрих справ Кернел.

РЕМОНТИ В БЕРЕМ’ЯНСЬКIЙ ШКОЛI

КОМФОРТ У ШКIЛЬНОМУ ХАРЧОБЛОЦIКРОК ДО НОВIТНIХ ТЕХНОЛОГIЙ

Уже кілька років поспіль громада села Берем’яни (Бучацький р-н, Тернопільська обл.) 

тісно співпрацює з підприємством «Агрополіс» (Кернел), яке орендує землі сільради, та 

БФ «Разом з Кернел» у напрямку покращення соціальної сфери та благоустрою.

–За фінансування Кернел ми реалізовуємо чимало корисних і потрібних проек-
тів, — ділиться враженнями очільник села Іван Захарович Мукан. — Нещодавно 
«Агрополіс» (Кернел) та Благодійний фонд допомогли нам втілити в життя ще одну важ-

ливу справу — провести ремонти у приміщенні початкової школи та дитячого садочка, виділивши 
на це понад 160 тис. грн.

Справа в тому, що ця будівля не знала капітальних ремонтів уже кількадесят років. Незважаючи 
на це, щодня свої перші знання тут здобувають 40 найменших жителів села.

— За кошти від аграріїв повністю замінено електропроводку, проведено внутрішні роботи — по-
фарбовано та пошпакльовано стіни, облаштовано натяжні стелі, встановлено 10 металопластикових 
вікон та сім дверей, — уточнює Іван Захарович. — А ще придбано сучасні меблі — учнівські парти євро-
пейського зразка. Одним словом, ми повноцінно оновили це приміщення, забезпечивши комфортні 
умови для малечі. Хочу висловити щиру вдячність підприємству «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» за таку вагому підтримку й за те, що працюють з думкою про село та його мешканців.

Початок сімдесятих років минулого 

століття добре запам’ятався громаді 

села Сахнівці (Старокостянтинівсь-

кий р-н, Хмельницька обл.). Адже саме 

в 1971 році було введено в експлуатацію 

приміщення сільської школи. 

Уже 46 років поспіль цей заклад дає 

путівку в життя місцевим дітям.

Безперечно, протягом цього часу вла-
да, педагогічний колектив та спонсори 
намагалися створювати тут комфортні 

й затишні умови для навчання учнів, яких на 
сьогодні тут налічується 215. Проте є такі 
проекти, для реалізації яких потрібно мати 
не лише ініціативу й натхнення, а й значні 
кошти. Це, зокрема, капітальний ремонт 
харчоблоку школи.

— Наразі у нас зроблена проектна до-
кументація на проведення капітального 
ремонту шкільної їдальні, — розповідає 
директор Сахновецької ЗОШ Надія Васи-
лівна Адамчук. — У 2018 році, якщо все 
піде за планом, ми розпочнемо роботи. 
Але завдяки допомозі агропідприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» у цьому напрямку вже зроблено 
перший крок.

Йдеться про облицювання підлоги хар-
чоблоку новою сучасною плиткою. Саме на 
цю справу Кернел виділив 50 тис. грн.

— За кошти від Компанії ми провели де-
монтаж старого покриття та облицювали но-
вою плиткою 120 кв. м підлоги, — наголошує 
Надія Адамчук. — Додам, що підлога тут не 
оновлювалася з часу відкриття школи.

До речі, «Енселко Агро» (Кернел) та Бла-
годійний фонд не вперше допомагають за-
кладу. У минулі роки кернелівці направляли 
фінанси на придбання навчальних парт, ауди-
торних дошок, жалюзі для вікон тощо. Тради-
ційними презентами від Компанії є новорічні 
солодощі для учнів та набори канцелярського 
приладдя до Дня знань для першачків.

— Ми вдячні Кернел за ту допомогу, яку 
отримує наша школа, — резюмує Надія Ва-
силівна. — Сподіваємося, що й у майбутньо-
му аграрії триматимуть руку на пульсі наших 
потреб та інвестуватимуть у покращення 
умов навчання наших дітей.

Так, нещодавно Компа-
нія направила кошти на 
підключення до якісної 

інтернет-мережі школи села 
Пилява та придбала сучасну 
оргтехніку для школи села За-
ставці (Старосинявський р-н, 
Хмельницька обл.). Деталями 
поділилися очільники вказа-
них закладів.

КОМЕНТАР 

Вадим Яловчук,
 директор школи с. Пилява

«Раніше ми часто зіштовху-
валися з проблемами з до-
ступом до інтернет-мережі, 
зокрема з постійними пере-
боями та низькою швидкістю 
сигналу. Не так давно у на-
шому районі розпочав пра-
цювати новий провайдер, 
послуги якого були більш ви-
сокої якості. Проте й вартість 
підключення була вища, а на 
спеціальні пристрої потрібні 
були кошти. Підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» виді-
лили необхідне фінансуван-
ня, завдяки чому ми повністю 
оплатили всі послуги, у тому 
числі річний абонемент на ко-
ристування Інтернетом. У ре-
зультаті 75 наших учнів отри-
мали повноцінний доступ до 

Сьогодні жодна українська школа не взмозі організовувати якісний навчально-

виховний процес без використання сучасних мультимедійних пристроїв, 

комп’ютерного обладнання та доступу до швидкісної інтернет-мережі. І якщо для 

учнів шкіл, які працюють у місті, ці речі є більш доступними, то певна частина дітей, 

які навчаються у сільській місцевості, має обмежений доступ до користування ними. 

Тому, щоб забезпечити сільським учням повноцінний доступ до сучасних технологій, 

агропідприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» намагаються 

оперативно вирішувати подібні проблеми.

інформаційного простору. 
Та й взагалі, наш заклад до-
волі інтенсивно співпрацює з 
кернелівцями. У минулі роки 
Компанія профінансувала 
встановлення вікон і дверей у 
шкільному харчоблоці, заміну 
твердопаливних котлів, допо-
могла у придбанні акустичної 
системи тощо. Дякуємо агра-
ріям за розуміння та всебічну 
підтримку».

КОМЕНТАР 

Таїсія Попсуй, 
директор школи с. Заставці

«Нещодавно ми отримали 
корисні та важливі для нашої 
школи подарунки — принтер, 
акустичну систему, мульти-
медійну дошку та кадропро-

ектор. Придбали їх для нас 
підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел». Ці пристрої є надзви-
чайно важливими для школи, 
адже сприяють покращенню 
навчально-виховного проце-
су. Наприклад, тепер під час 
занять ми можемо показувати 
дітям відеосюжети, презента-
ції тощо. Оскільки обладнан-
ня доволі дороге, то власним 
коштом закупити його ми не 
могли. А коли була гостра 
потреба у його використанні, 
позичали в інших закладах. 
Тепер завдяки Кернел школа 
має власні новітні пристрої. 
Дякуємо кернелівцям за те, 
що допомогли зробити крок 
до сучасних технологій».

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

та БФ «Разом з Кернел» придбали для школи с. Заставці та БФ «Разом з Кернел» придбали для школи с. Заставці 

(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.) сучасну техніку(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.) сучасну техніку

Громада села Берем’яни (Бучацький р-н, Тернопільська обл.), батьківський Громада села Берем’яни (Бучацький р-н, Тернопільська обл.), батьківський 

і педагогічний колективи садочка і початкової школи дякують підприємству і педагогічний колективи садочка і початкової школи дякують підприємству 

«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за фінансування капітального ремонту«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за фінансування капітального ремонту

За фінансування компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» проведено ремонт підлоги За фінансування компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» проведено ремонт підлоги 

у харчоблоці школи с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)у харчоблоці школи с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
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  ЦІКАВІ ПОДІЇ

ВЕСНЯНКА ВIДЗНАЧИЛА 
ДЕНЬ СЕЛА

24 листопада дзвінкою піснею й теплими словами 

щирих побажань відбринів День села Веснянка, що у 

Страокостянтинівському районі Хмельницької області.

Дійство проходило в місцевому Будинку культури. Тут зібралися 
всі, кому небайдужий розвиток села, хто все своє життя працював 
задля його процвітання, і хто збирається й надалі тут жити, вихо-

вувати дітей та будувати щасливе майбутнє. На запрошення сільського 
голови Дмитра Анатолійовича Поліщука на захід завітали й представники 
підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та Благодійного фонду «Разом з 
Кернел», адже Компанія орендує на території села земельні наділи.

Кернелівці направили кошти на вирішення організаційних питань 
свята, зокрема на придбання пам’ятних подарунків селянам. Так, пре-
зентами відзначили родини, які прожили у шлюбі не один десяток років, 
наймолодшого жителя, людей, які відпрацювали на благо села весь вік, 
і тих, хто зараз продовжує цю місію — працівників сільської ради, дитя-
чого садочка тощо. Також визначено шість найкращих домогосподарств, 
власники яких теж отримали подарунки. Концертна програма була орга-
нізована силами учнів сільської школи та учасників місцевого колективу 
художньої самодіяльності.

Під час свого виступу Дмитро Поліщук неодноразово дякував 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодійному фонду за допомогу та підтрим-
ку соціальної сфери села. Адже саме завдяки фінансуванню Кернел на 
території Веснянської сільради реалізовано чимало важливих проектів. 
Аграрії надають систематичну фінансову підтримку школі, Будинку куль-
тури, фельдшерсько-акушерському пункту, а також допомагають у ре-
монті сільських доріг.

  ФОТОФАКТ

ПРИЙМАЛИ ВIТАННЯ У ДЕНЬ ПРОФЕСIЙНОГО СВЯТА
17 листопада святкові урочистості до Дня працівника сільського господарства проходили 

в місті Волочиську (Хмельницька обл.). У приміщенні місцевого Будинку культури «Гармонія» 

вшановували найкращих аграріїв району. Без відзнак не залишилися й представники підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел).

ПОСАДА НАГОРОДА 

Руслан Правук Провідний агроном Грамота Хмельницької ОДА

Микола Дозорець Тракторист-машиніст с/г виробництва Грамота Волочиської РДА

Олег Олексюк Тракторист-машиніст с/г виробництва Грамота Волочиської РДА

Олександр Доміна Тракторист-машиніст с/г виробництва Грамота Волочиської ОТГ

Іван Будний Менеджер села Грамота Волочиської ОТГ 

  ІНФРАСТРУКТУРА

ОБЛАГОРОДИЛИ
СIЛЬСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ

Донедавна жителів села Заставці 

(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.) 

турбувало питання входу на сільське кладовище. 

Особливо під час великодніх свят та поминальних 

днів. Справа в тому, що тамтешня цегляна арка, 

змурована не один десяток років тому, перебувала 

в аварійному стані, а старі дерев’яні ворота ледве 

витримували її вагу. У будь-який момент вона 

могла обвалитися на голови людям, що приходили 

на могили рідних на цвинтар.

–Д
авно з тривогою поглядали на цегляну 
арку в селі Заставці, — коментує секретар 
Старосинявської об’єднаної територіаль-

ної громади (далі ОТГ) Наталія Іванівна Гарник. — А 
нещодавно разом з депутатським корпусом вирішили 
звернутися за допомогою в її упорядкуванні до небай-
дужих орендарів і спонсорів. І на наш запит відгукнулося 
підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та Благодійний 
фонд «Разом з Кернел».

За кошти від Компанії було виготовлено нову браму 
та виконано всі монтажні роботи для того, щоб вхід на 
кладовище став безпечним.

— Ми, без перебільшення, вдячні представникам 
Компанії за те, що не залишилися осторонь, — до-
дає Наталія Гарник. — Слід наголосити ще й на тому, 
що в селах Старосинявського району, де працює 
Кернел, реалізовується чимало важливих проектів. 
Значиму підтримку одержують освітні заклади — на 
поточні ремонти, придбання комп’ютерної техніки, по-
дарунки до Нового року та до Дня знань тощо. Без ува-

  НОТКА ДУХОВНОСТІ

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

та БФ «Разом з Кернел» на кладовищі с. Заставці та БФ «Разом з Кернел» на кладовищі с. Заставці 

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

встановлено безпечну брамувстановлено безпечну браму

ЦЕРКОВНИЙ ДЗВIН ЛУНАЄ НАД УСТЕЧКОМ
Церква Святої Параскеви 

в селі Устечко, що в 

Заліщицькому районі 

Тернопільської області, має 

свою історію. Побудована 

вона в кінці ХІХ — на початку 

ХХ століття. Перші згадки 

датуються 1878 роком. 

Упродовж століть цей храм є 

осередком віри та надії для 

місцевих жителів. Селяни 

дбають про те, щоб стан 

святині щораз покращувався, 

намагаються зберегти її для 

прийдешніх поколінь.

Систематично допомагає гро-
маді в цьому процесі підпри-
ємство «Агрополіс» (Кернел)

та Благодійний фонд «Разом з 
Кернел». Нещодавно аграрії чер-
говий раз направили кошти в сумі 
70 тис. грн на проведення внутріш-
ніх оздоблювальних робіт.

— Уже не вперше Компанія під-
тримує наш осередок духовності, —
коментує сільський голова Ігор Тух-
лінович. — У квітні цього року керне-
лівці фінансово допомагали в упо-
рядкуванні подвір’я церкви. Йдеться 
про встановлення тут семи зручних 

лавочок. Неодноразово надавалися 
кошти для організації та проведення 
престольних та релігійних свят. А те-
пер ми отримали значиму допомогу 
на упорядкування приміщення церк-
ви всередині. Адже з роками стан 
розпису та штукатурки на стінах по-
гіршився й вимагав реставрації.

Варто зауважити, що саме Кер-
нел є єдиним і незмінним орендарем 
земель Устечківської сільради. Свої і 
наділи Компанії довірили 410 меш-
канців села. І люди, і місцева влада 
цілковито задоволені роботою Кер-
нел, зокрема їхнім відповідальним 
підходом до підтримки соціальної 
сфери та благоустрою.

— З яким би питанням ми 
не звернулися до підприємства 
«Агрополіс» (Кернел) та Благодій-
ного фонду, завжди отримуємо до-
помогу, — продовжує Ігор Степано-
вич. — Наразі тривають роботи із 
заміни підлоги (площа 70 кв. м) в 
сільському Будинку культури. Кошти 
на це направив Кернел. Крім того, 
постійну підтримку від орендаря 
отримують школа та дитячий садок 
(придбання іграшок, поточні ремон-
ти, комп’ютерна техніка), футбольна 
команда, бібліотека, фельдшерсько-
акушерський пункт тощо. Словом, 

Кернел намагається інвестувати в 
кожний напрям. Хочу подякувати 
цим аграріям, керівництву Компанії 
та БФ «Разом з Кернел», а також ди-
ректору підприємства «Агрополіс» 
(Кернел) Володимиру Гошуляку та 
керівнику відділу соціальної політи-
ки Мафтію Ткачику за плідну співп-
рацю. Сподіваюся, ми продовжимо 
спільно реалізовувати добрі справи 
й надалі».

ги не залишається й благоустрій. За фінансової участі 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодійного фонду про-
ходять ремонти дорожнього покриття в селах. А в най-
ближчій перспективі — встановити за кошти Компанії 
зупинки автобусного транспорту в селах Іванківці, Крас-
носілка, Щербані, Заставці (цей проект знаходиться на 
етапі реалізації). Дякуємо Кернел за те, що тримають 
руку на пульсі наших потреб.

Підприємство «Агрополіс» Підприємство «Агрополіс» 

(Кернел) на БФ «Разом з Кернел» (Кернел) на БФ «Разом з Кернел» 

направили кошти на проведення направили кошти на проведення 

внутрішніх оздоблювальних внутрішніх оздоблювальних 

робіт у церкві Святої Параскеви робіт у церкві Святої Параскеви 

в с. Устечко (Заліщицький р-н, в с. Устечко (Заліщицький р-н, 

Тернопільська обл.)Тернопільська обл.)

Громада Веснянки Громада Веснянки 

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

разом з Кернел відзначила День селаразом з Кернел відзначила День села

Представники агропідприємства Представники агропідприємства 

«Енселко Агро» (Кернел), що отримали відзнаки «Енселко Агро» (Кернел), що отримали відзнаки 

до Дня працівника сільського господарствадо Дня працівника сільського господарства
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  З ПЕРШИХ УСТ

ЯК АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ 
РОЗРАХОВУВАЛИСЯ ЗА ПАЇ

Уже кілька років поспіль компанія Кернел доводить, що в сучасних 

умовах агробізнес може працювати якісно та прозоро. Це відчувається в 

кожному напрямку діяльності кернелівських агропідприємств, зокрема й 

у співпраці з орендодавцями — власниками земельних наділів.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВРАЖЕННЯ ВІД СПІВПРАЦІ — 
У КОМЕНТАРЯХ ОРЕНДОДАВЦІВ 

«ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ) 
ТА «АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ).

КОМЕНТАР 

Лілія Мельник, с. Немиринці (Старокостянтинівський р-н)

«Підприємству «Енселко Агро» (Кернел) ми здаємо в оренду 
три паї. Роботою підприємства задоволені. Оскільки тримає-
мо чимале господарство, то плату за пай отримуємо зерном. 
Якість збіжжя доволі висока, воно добре просушене і фактично 
без жодної смітини. Я працюю бібліотекарем, мені часто дово-
диться спілкуватися з місцевими жителями, і від всіх них я чую 
лише гарні відгуки про Кернел. До вподоби ініціатива Компанії 
вітати пайовиків з Великоднем запашною випічкою. Та й селу 
аграрії надають значиму підтримку. Дякую за їхню турботу!»

КОМЕНТАР 

Ганна Гребенюк, с. Баглаї (Старокостянтинівський р-н)

«У Кернел завжди відповідально ставляться до проблем і по-
треб своїх орендодавців, вчасно виплачують орендну плату, а 
вся продукція, яку видають на пай, — відмінної якості. Кому з 
пайовиків потрібно отримати орендну плату коштами — аграрії 
не відмовляють, хто хоче продукцію, також без проблем одер-
жує її. А ще значну соціальну допомогу від Компанії отримала 
наша церква та клуб. Приємно працювати з таким орендарем, 
як Кернел».

КОМЕНТАР 

Валентина Ланскорунська, с. Міцівці (Дунаєвецький р-н)

«Моя родина здає в оренду «Енселко Агро» (Кернел) п’ять 
паїв. Завжди є можливість вибрати форму отримання оренд-
ної плати: продукція, кошти. Все видається вчасно. Також па-
йовик при виникненні особливих життєвих обставин, має змо-
гу одержати авансову плату, наприклад, на лікування. Значну 
увагу приділяють кернелівці нашій школі. Цьогоріч першоклас-
ники отримали від Компанії набори канцелярського приладдя, 
укомплектовані всім необхідним для навчання. А це також зна-
чне полегшення для бюджетів сільських родин. Вдячні аграрі-
ям за добрі справи».

КОМЕНТАР 

Людмила Горбань, с. Руда (Кам’янець-Подільський р-н)

«До роботи підприємства «Енселко Агро» (Кернел) в селі наші 
жителі не мають  зауважень. Для селянина важливо, щоб оплата 
за паї проводилася вчасно, продукція була якісною, щоб орен-
дар допомагав у вирішенні різноманітних питань і проблем, 
особливо це стосується стареньких людей, самотніх пенсіоне-
рів. У Кернел цих правил дотримуються. Зазвичай наша родина 
отримує на пай свіжий і запашний хліб, пшеницю, кукурудзу. А 
ще Компанія допомагає селу. Виділялися кошти для встанов-
лення огорожі навколо парку Слави, встановлювалися вікна та 
двері у клубі тощо. Одним словом, молодці».

КОМЕНТАР 

Петро Бойко, с. Зелене (Борщівський р-н)

«Для мене  той алгоритм співпраці, який запропонувало підпри-
ємство «Агрополіс» (Кернел) — маю на увазі можливість вибору 
форми отримання орендної плати, — є найоптимальнішим. У 
рахунок паю отримував кошти, і показовим є те, що Компанія 
виплатила їх завчасно, раніше терміну, зазначеного в договорі. 
Я написав заяву, і через два тижні мені передзвонили, що вже 
можна отримати готівку на поштовому відділенні — швидко та 
зручно. Дуже вдячний за це!»

КОМЕНТАР 

Ліля Бабин, с. Устечко (Заліщицький р-н)

«Розпочну зі слів подяки на адресу підприємства «Агрополіс» 
(Кернел), адже цьогоріч ми вкотре переконалися, що обрали 
правильного орендаря. Продукція на пай вперше фасувалася в 
мішки, організовувався транспорт для доставки до дворів. Про-
цес проходив швидко. Не було черг та метушні. Оскільки бага-
то років я пропрацювала головою села, то хочу звернути увагу, 
що значно збільшилася й підтримка соціальної сфери. Суттєву 
допомогу одержала наша церква, школа. Крім того, працівни-
ки підприємства завжди толерантно ставляться до пайовиків, 
ідуть назустріч. Співпрацюючи з Кернел, ми щороку бачимо по-
кращення. Для нашого села присутність такого орендаря — це 
насправді подарунок долі. Дякую кернелівцям! Процвітання та 
добробуту Вам!»

Вчасний та комфортний розрахунок за паї завжди був 
і залишається для кернелівців у пріоритеті. Пайо-
вик — це передусім партнер, з яким треба  чесно та

відкрито будувати відносини, виконувати всі домовленості, 
зазначені в укладених договорах оренди. Цьогоріч агропід-
приємства Кернел, що працюють на Хмельниччині й Терно-
пільщині, створили комфортні умови для того, щоб кожен 
пайовик відчув усі переваги співпраці з Компанією. Так, 
станом на 1 грудня підприємства «Енселко Агро» (Кернел)

та «Агрополіс» (Кернел) завершують розрахунок за паї з 
орендодавцями регіонів.

Традиційно використовується індивідуальний підхід. 
Розрахунок проводиться коштами або продукцією — залежно 
до бажання пайовиків і тих договірних відносин, що прописа-
ні в укладених угодах. Так, виплата  орендної плати коштами 
вже склала майже 174 млн грн, у натуральному вигляді (про-
дукцією) розрахунок проведено на суму 114 млн 500 тис. грн,
виплата ОП авансом становить 16 млн 500 тис. грн.

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний і найбільший 
в Україні виробник та експортер со-
няшникової олії, ключовий постачаль-
ник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на 
світові ринки. Кернел щороку підтвер-
джує беззаперечне лідерство в усіх 
напрямках діяльності у регіонах при-
сутності та світових рейтингах. Про-
тягом 10 років акції Компанії торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі.
 У 2011 році IPO Кернел було визна-
но найкращим у країнах Центральної 
та Східної Європи за всю історію цієї 
біржі. З року в рік Компанія лідирує в 
рейтингах найкращих роботодавців. 
У 2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою Компанією галузі АПК від-
повідно до Індексу прозорості най-
більших компаній в Україні. У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на рин-
ку євробондів, розмістивши на Ір-
ландській фондовій біржі п’ятирічні 
облігації. На частку Кернел припадає 
близько 8% світового виробництва 

соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає у 
більш ніж 60 країн світу, серед осно-
вних ринків збуту — Індія, країни Єв-
росоюзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, 
що дозволяє отримувати 1,5 млн тонн 
соняшникової олії та близько 1,3 млн 
тонн соняшникового шроту. Iз 2010 ро-
ку Кернел активно розвиває аграрний 
напрямок дiяльностi — сiльгоспви-
робництво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппро-
дукцію у більш ніж п’яти тисяч ви-
робників, а також вирощуючи власну 
продукцію на понад 600 тис. га землі. 
Спiльно з виробничою дiяльнiстю про-
водиться тiсна спiвпраця з громадами 
сiл i малих мiст на територiї присут-
ностi агропiдприємств Кернел. Осно-
вне завдання — фiнансово-матерiаль-
на пiдтримка громадських iнiцiатив, 

соцiальної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та до-
бробуту населення. У 2013 роцi всi со-
цiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали 
в програму пiдтримки територiальних 
громад «Разом з Кернел». Для реа-
лiзацiї цiєї програми агропiдприєм-
ства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел».

У Хмельницькій області Компанію 
представляє підприємство «Енселко 
Агро», що обробляє землі в Кам’я-
нець-Подільському, Віньковецько-
му, Городоцькому, Дунаєвецькому, 
Новоушицькому, Чемеровецькому, 
Ярмолинецькому, Красилівському, 
Старокостянтинівському, Староси-
нявському, Волочиському, Полонсько-
му, Славутському районах області. На 
Тернопільщині інтереси Компанії пред-
ставляє підприємство «Агрополіс», що 
орендує земельні наділи в Чортків-
ському, Борщівському, Заліщицькому, 
Бучацькому районах. На вказані під-
опічні території поширюються й соці-
альні програми Благодійного фонду.

Орендодавці підприємств Орендодавці підприємств 

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

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

за вчасну та комфортну виплату за вчасну та комфортну виплату 

орендної платиорендної плати



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 співробітник має 

необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — прагнути цього та 
використовувати всi наданi можливостi. 
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  ПРОФЕСIОНАЛИ

Сергій Миколайович Сергій Миколайович 

ГаврилюкГаврилюк  
 Посада: Посада: завідувач ремонтної майстерні завідувач ремонтної майстерні 

на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), 
Старосинявський р-н, Хмельницька обл.Старосинявський р-н, Хмельницька обл.

Стаж роботи:Стаж роботи: 5 років 5 років

«Навчатися на інженера я твердо вирішив одразу 
після закінчення школи. Мене завжди приваблюва-

ла робота в полі та великі машини. На підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) я потрапив після проходження 

служби у Збройних силах України. Тоді ж випала можливість 
стати учасником програми «Кернел Шанс». До речі, ця програма 

дуже багато дала мені в плані особистісного та професійного розвитку, а ще — можливість 
працевлаштування у найбільшій Компанії країни. Наразі я відповідаю за справність техні-
ки — тракторів, посівних агрегатів, розкидачів мінеральних добрив, які працюють на полях 
Старосинявського району області. Пишаюся тим, що за роки роботи зумів збудувати гарну 
комунікацію та відносини з колективом. І переконався, що у Кернел працюють справжні про-
фесіонали, які завжди з розумінням підходять до виконання завдань. Особливо хочу подяку-
вати Михайлу Тернавському, який за цей період став не лише керівником, а й товаришем, 
другом та надійною підтримкою для своєї команди. Як на мене, успіх залежить від багатьох 
складових. Проте, якщо людина має роботу, стабільний заробіток, здорову родину, її вже 
можна назвати успішною. Головне в нашому житті — вірити, і тоді всі плани та задуми реалі-
зовуватимуться». 

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

ЮрчинаЮрчина  
 Посада: Посада: бухгалтер на підприємстві бухгалтер на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел), «Енселко Агро» (Кернел), 
Віньковецький р-н, Хмельницька обл.Віньковецький р-н, Хмельницька обл.

Стаж роботи:Стаж роботи: 2 роки 2 роки

«Історія мого працевлаштування на підпри-
ємстві «Енселко Агро» (Кернел) розпочалася 
з того, як, одного разу доїжджаючи на попере-
днє місце роботи, я звернула увагу на сучасну 
виробничу базу у с. Зіньків Віньковецького району. 
Згодом дізналася, що це потужності Кернел, і мені дуже 
захотілося спробувати тут попрацювати. Наступним кроком було подання резюме у 
відділ персоналу, співбесіда зі старшим бухгалтером. Але, на жаль, відповідної ва-
кансії на той момент не знайшлося. Мені пообіцяли, щойно щось підходяще з’явить-
ся — зателефонують. Менш ніж за два місяці пролунав довгоочікуваний дзвінок. Ось 
уже майже два роки я працюю в «Енселко Агро» (Кернел) на посаді бухгалтера. Моя 
зона відповідальності — це видача талонів на заправку легкового автотранспор-
ту (це близько 290 машин), прийом дорожніх листів та внесення їх у програму 1С. 
Я дуже люблю свою роботу, і не лише саму професію, а й колектив, у якому працюю. 
В Компанії створені гідні умови для співробітників. Найголовніше, що тебе цінують, 
ти затребуваний, маєш стабільну заробітну плату й можеш забезпечити добробут 
своєї родини. І в цьому, на мою думку, полягає успіх».

Світлана Ярославівна КавуличСвітлана Ярославівна Кавулич  
 Посада: Посада: фахівець із земельних та соціальних питань на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, Тернопільська обл. фахівець із земельних та соціальних питань на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, Тернопільська обл. 

Стаж роботи:Стаж роботи: 4 роки 4 роки

«Насправді ніколи не думала, що пов’яжу 
своє професійне життя з посадою, яку обі-
ймаю зараз. Чотири роки тому, маючи еко-
номічну освіту, вирішила спробувати свої 
сили у співпраці з пайовиками, і мені це 
сподобалося. Наразі займаюся укладен-
ням договорів оренди, підготовкою пакетів 

документів на реєстрацію, а коли є потре-
ба, підключаюся й до соціальних проектів 
«Агрополіс» (Кернел) у селах Заліщицького 
району. Отримую задоволення від кожного 
робочого дня, відчуваю свою затребува-
ність. Адже наш відділ відповідає за те, щоб 
із орендодавцями підприємства було на-

лагоджено комунікацію, щоб вони довіряли 
Компанії, залишалися разом з нами. Поняття 
успіху, як на мене, для кожного індивідуаль-
не. І кожен з нас отримує успіх, на який за-
слуговує. Якщо людина натхненно працює, 
то в нагороду за свій труд обов’язково отри-
має гарні результати, стане успішною».

ДЯКУЄМО ЗА ЛЮДЯНIСТЬ 
ТА ВСЕБIЧНУ ПIДТРИМКУ!

«Завжди дуже приємно мати справу з тими, хто є людь-
ми слова та діла. На жаль, сьогодні таких порядних та до-
бросовісних залишилося небагато. Проте громаді нашого 
села Дністрове поталанило мати орендаря, який не просто 
виправдовує всі очікування, а завжди відповідально ста-
виться до кожної розпочатої справи. Це — підприємство 
«Агрополіс» (Кернел). 350 мешканців нашого села довірили 
цій Компанії свої земельні наділи й жодного разу не засум-
нівалися у правильності вибору. Виплату за пай отримують 
вчасно, у комфортній формі. Якщо це продукція, то Кернел 
організовує безкоштовну доставку до дворів. А ще кернелівці 
профінансували встановлення дитячого майданчика, неодно-
разово допомагали сільській освіті та в благоустрої. Традицій-
ними є подарунки до Нового року нашим дітям, представники 
Компанії вітають із Днем Перемоги ветеранів тощо. Ми вдячні 
аграріям за людяність та всебічну підтримку. Особлива по-
дяка директору підприємства «Агрополіс» (Кернел) Володи-
миру Гошуляку. Нехай Ваше добро повертається сторицею! 
Процвітання Вам і достатку! Бо якщо у Вас буде все до ладу,  
то й ми почуватимемося затишно, комфортно та захищено».

З повагою, Йосип Дергак, 

голова с. Дністрове (Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

  РАЗОМ З КЕРНЕЛ

СЛАВНI ЮВIЛЕЇ

29 вересня відсвяткувала 
90-річчя Оляна Никонівна 
Кульбачевська із с. Ла-

жева (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.). А 28 листопада 
відзначила 100-річчний ювілей Ганна 
Олексіївна Семенова з с. Бубнівка (Во-
лочиський р-н, Хмельницька обл.).

Дні народження жительки вка-
заних сіл відсвяткували разом з кер-
нелівцями. Представники Компанії 
прийшли на гостини до ювілярів зі 
щирими словами вітань та справді те-
плими подарунками — ковдрами.

Осінній період запам’ятався 

представникам підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» не лише 

низкою реалізованих спільно з 

громадами сіл Хмельниччини 

соціальних проектів, а й 

славними ювілеями, які спільно 

з Компанією відзначили її 

пайовики.

ШАНОВНІ ОЛЯНО НИКОНІВНО 
ТА ГАННО ОЛЕКСІЇВНО!

Ваше життя — яскравий приклад того, як треба шанувати людей і 

працю. Вам є чим пишатися. Ви не змарнували жодної хвилини, були 

чуйними до людей, завжди допомагали та підтримували їх. Тож нехай 

джерело людської вдячності за Вашу турботу ніколи не вичерпується, 

серце наповнюється світлом, а здоров’я й сили дарує Всевишній.

З повагою та вдячністю, компанія Кернел

Оляна Кульбачевська з с. Лажева Оляна Кульбачевська з с. Лажева 

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

Хмельницька обл.) приймає вітання з Хмельницька обл.) приймає вітання з 

90-річним ювілеєм90-річним ювілеєм

Ганна Семенова Ганна Семенова 

з с. Бубнівка (Волочиський р-н, з с. Бубнівка (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.) Хмельницька обл.) 

відсвяткувала своє 100-річчявідсвяткувала своє 100-річчя
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  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ: ПОРАДИ ПРИ КУПIВЛI
Знаючи, як вибрати молочну корову, можна з перших днів отримувати відмінні надої. Звісно ж, тварина повинна бути 

схильна до високої продуктивності генетично, мати міцне здоров’я, відповідну статуру, бути молодою й активною.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ В ПЕРШУ ЧЕРГУ
Перед тим як вибрати хорошу корову, 

поцікавтеся її родоводом. Перевірте 

порідність і продуктивність батьків 

і найближчих родичів. Звичайно, 

зробити це можна тільки на фермі, де 

на кожну корову є документація. А як 

бути, якщо купівля тварини можлива 

тільки з рук? У такому разі вибір корови 

повинен диктуватися її зовнішнім 

виглядом.

Отже, як вибрати корову 

за зовнішніми ознаками?

 Добра молочна корова має легку, видов-
жену голову. Голова не повинна бути важ-
кою, як бичача.

 Груди корови повинні бути глибокими, 
широкими, опускатися приблизно на 10 см 
нижче ліктя. Ребра до хребта мають бути 
поставлені косо, з широкими міжреберни-
ми проміжками. Не купуйте корову з негли-
бокими вузькими грудьми.

 Шкіра корови повинна бути рухливою, 
без підшкірних жирових відкладень, тон-
кою, еластичною. Відмовтеся від придбан-
ня корови з грубою, нееластичною шкірою, 
під якою виразно відчувається жир.

 Черево гарної молочної корови — бочко-
подібне, велике, об’ємне. Підозру повинно 
викликати сінне (дуже відвисле) черево, 
або навпаки — надмірно втягнуте.

 Шия доброї корови — суха, тонка, довга, 
з великою кількістю складок. Не зупиняй-
те свій вибір на корові з надто короткою 
шиєю.

 На гарну продуктивність корови вказує 
прямий високий загривок з помірно роз-
виненою мускулатурою. Холка не повинна 
бути роздвоєною або гострою.

 Молочна корова має спину й поперек, 
що утворюють пряму, досить довгу лінію. 
Вибір корів із горбатими, вузькими, про-
вислими попереками й спинами буде не-

доцільним. Спина й поперек доброї корови 
утворюють пряму лінію.

 Зад корови (круп) повинен бути широким, 
довгим, прямим, з добре розвиненою муску-
латурою, але не вузьким, у формі даху, відви-
слим чи слабким.

 Хвіст корови не повинен мати товстий ко-
рінь. У гарної молочної корови хвіст тонкий, 
довгий.

 Ноги хорошої молочної корови повинні бути 
правильно поставленими, з міцними копита-
ми. При виборі корови звертайте увагу на такі 
дефекти: клишоногість, ноги з розворотом у 
різні боки або занадто зближені, з вузькими, 
пласкими або м’якими копитами.

 Молочний колодязь, тобто місце, де молоч-
ні вени входять у черевну порожнину, у корів 

промацується досить легко, кінчик вказівного 
пальця легко входить у молочний колодязь ко-
рови.

 Молочні вени корови та вени вимені повинні 
бути добре розвинені, пружні, товсті, добре 
помітні. Не купуйте корів зі слабко розвинени-
ми молочними венами.

 Добре вим’я — найважливіший фактор, 
на якому має ґрунтуватися вибір корови. 
Вим’я молочної корови може бути округлим 
або чашоподібним. Чашоподібне — широке, 
ззаду прикріплене високо, вперед під че-
ревом тягнеться досить далеко. При цьому 
передній край вимені корови переходить у 
черевну стінку. Округле коров’яче вим’я має 
трохи меншу основу, ніж чашоподібне, пере-
дня частина округлого вимені практично під 

прямим кутом сходиться з черевом. І на 
чашоподібному, і на округлому вимені по-
винні бути ріденькі волоски, після доїння 
вим’я має сильно зменшуватися в об’ємі, 
стати м’яким (ззаду утворюються скла-
дочки). На маломолочність корови вказує 
той факт, що вим’я не спадає після доїння, 
а залишається м’ясистим. Не слід брати 
корову з погано розвиненими передніми 
частками вимені.

 При виборі корови особливу увагу при-
діліть дійкам. Дійки корови повинні бути 
циліндричними, їхній діаметр має стано-
вити 22-25 мм, довжина — близько 7 см. 
У будь-якому разі дійки корови не повинні 
бути надто тонкими, короткими або дуже 
довгими.

ЯК ВИБРАТИ КОРОВУ 
ЗА ВIКОМ

Ні для кого не секрет, що не слід 

купувати старих корів. Найвища 

продуктивність цих тварин припадає 

на 5-6-ту лактацію. Звичайно, з усіх 

правил є винятки: буває, що корова 

повністю розкриває свій потенціал 

після першого отелення і здатна 

утримувати таку продуктивність 

тривалий час. Але зазвичай корови-

первістки дають удій, що становить 

не більше 80% від максимальної 

продуктивності, на яку здатна 

конкретна тварина.

 ЗА КІЛЬЦЯМИ НА РОГАХ. Такий метод 
дає приблизні, але достовірні дані. Як ви-
значити вік корови по рогах? У дорослих 
корів кількість кілець на рогах — це кількість 
її тільності. Враховуючи вік першої тільнос-
ті — два роки — можна порахувати кільця й 
додати до них число 2.

Однак якщо корова стара — кільця на 
рогах можуть бути стертими. Також можуть 
заплутати кільця на рогах корови, якщо 
вона довго хворіла або недоотримувала 
мінералів.

Що стосується визначення віку телиць, 
то до півтора року роги, які прорізаються в 

1 місяць, щомісяця виростають на 1 см. Таким 
нехитрим способом — вимірюванням довжи-
ни рогів телиці — можна визначити її вік у мі-
сяцях.

 ПО ЗУБАХ. Як визначити вік корови за 
станом зубів? Спершу розповімо, що у корів 
32 зуби: вісім різців, які ростуть лише на ниж-
ній щелепі, і двадцять чотири корінних. Серед-
ня пара різців корови називається зачепи, 
далі йде пара середніх внутрішніх, за ними —
середні зовнішні, і останні різці іменуються 
кутніми або окрайками. Молочні різці корів 
змінюються за таким графіком: зачепи —
в 14-20 місяців (залежить від породи коро-
ви), середнім внутрішнім приходить зміна у 
18-28 місяців, середнім зовнішнім — у 
24-36 місяців, а кутнім — у 35-45 місяців.

Як і у випадку з рогами, визначити вік ко-
рів по зубах можна приблизно, адже різці сти-
раються по-різному, залежно від типу годівлі 
корів. Постійні (не молочні) різці починають 
стиратися у корів у віці 3-5 років. До 7-10 ро-
ків їхня поверхня округлюється, до 8-11 — на-
буває чотирикутної форми, а до 12-15 років 
поверхня зубів корови знову стає округлою. 
Після 16 років на місці стертих різців корови 
залишаються тільки пеньки, які починають ви-
падати.

Ми дізналися, як визначити вік корови 
по рогах і зубах, як вибрати хорошу молочну 
корову за конституцією, вименем і продуктив-
ністю. Але не забувайте про те, що вибір ко-
рови повинен спиратися також на її бадьорий 
вигляд. 

Надзвичайно важливі такі чинники:

 Перед тим як вибрати корову, зважте 

на її шерсть: у здорової тварини шерсть не 
буває скуйовдженою, тьмяною й жорсткою, 
а тільки еластичною й м’якою.

 Особливу увагу приділіть вимені коро-

ви, щоб не купити тварину з маститом: у 
ньому не повинно промацуватися затвер-
дінь, вузлів. Дійки гарної молочної корови не 
мають бородавок, виразок, тріщин.
І обов’язково спробуйте подоїти корову. 
При доїнні молоко повинно виділятися без 
надмірної напруги, але з деяким зусиллям. 
І якщо в молоці помітите якісь згустки, слиз, 
сироватку — у жодному разі не купуйте таку 
корову!



ВIТАЄМО!
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

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

Тернопільської обл.)
 Посвідчення водія категорії СЕ (керування транспортним засобом з 

причепом).
 Досвід роботи на автомобілі КамАЗ з маніпулятором.

ЛОГІСТ-ДИСПЕТЧЕР
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький, Гусятинський р-ни 

Тернопільської обл.)
 Досвід роботи на відповідній посаді не менше 2 років.
 Упевнений користувач ПК.
 Ініціативність у прийнятті рішень.

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

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

Контактна особа: Оксана Лещишин, тел.: (050) 375-82-34

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Наявність посвідчення водія.
 Досвід роботи від 2 років.

АГРОНОМ 
(Городоцький, Дунаєвецький, Віньковецький, 
Кам’янець-Подільський, Новоушицький р-ни, 

Хмельницька обл.) 
 Агрономічна освіта.
 Досвід роботи на виробництві від 2 років.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

Контактна особа: Ілона Гордієнко, тел.: (050) 137-45-81

АГРОНОМ 
(Старокостянтинівський, Старосинявський, 

Волочиський, Красилівський, Полонський р-ни, 
Хмельницька обл.)

 Агрономічна освіта.
 Досвід роботи на виробництві від 2 років.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

Контактна особа: Олена Медзата, тел.: (050) 376-14-27

Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 
Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

1 листопада день народження завітав до 

СВЯТОСЛАВА ЛЕОНІДОВИЧА БРИЛЯ 

з села Міцівці (Дунаєвецький р-н, 

Хмельницька обл.)

Щоб завжди рідний був щасливим.
Добро пізнав ти у житті,
І щоб сміялися до тебе

Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво.

Щоб Бог тебе в опіці мав.
І ангел, твій охоронитель.

3 плеча твого щоб не злітав.

З любов’ю, родина Рокіцьких

5 грудня день народження святкувала 

НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА ЛОГВИНЕНКО 

з села Воронківці (Старокостянтинівсь-

кий р-н, Хмельницька обл.)

Нехай сяють очі з ніжністю,
А серце розквітне радістю,

Хай доля красива, як соняшник,
Дарує тобі щастя райдугу.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім твій тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро.

З любов’ю, мама та діти

4 грудня славний 60-річний ювілей 

завітав на поріг 

ВІКТОРА СТАНІСЛАВОВИЧА ГРАДОМСЬКОГО 

з с. Воронківці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)

Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в шістдесят!

За працю всю, усе знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння — 

Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей! 
І хоч на скронях сивина,

Нехай у серці гомонить весна, 
В очах сміється сонце золоте,

А дерево життя зростає і цвіте!!!

З любов’ю, дружина, діти, онуки

7 грудня день народження відсвяткувала 

КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА КІТ 

із села Григорівка (Старокостянтинівсь-

кий р-н Хмельницька обл.)

Хай молодість твоя ще довго квітне,
І усмішка хай сяє на вустах,

Хай лиш хороше, радісне, привітне,
Тобі в житті перетинає шлях.

Нехай життя тебе щодень втішає,
Розлук не буде, горя і невдач,
Хай розцвітає молода душа,

Від щастя, від кохання, від удач!

З любов’ю, чоловік та діти

15 грудня 70-річний ювілей відзначатиме 

МИКОЛА ФІЛІМОНОВИЧ ДОРОФІЙ 

із села Попівці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)

Тобі сьогодні, рідний, 70!
Із вдячністю ми хочемо вітати

Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,

За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!

Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі.

З любов’ю, жінка, діти, онуки

10 грудня день народження відзначатиме 

МАРІЯ ДМИТРІВНА МАРТИНЮК 

із села Воронківці (Старокостянтинівсь-

кий р-н, Хмельницька обл.)

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю, діти

Колектив підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) 
вітає іменинників грудня

4 грудня — 

СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА ГАНЖУ

(керівника земельного відділу 

регіонального управління «Енселко-Захід»)

7 грудня —

МАРІЮ СЕРГІЇВНУ ПОНІВАЖУК

(менеджер у Великочернятинській 

сільській раді Старокостянтнівського 

району)

Допоки сонце світить з висоти,

Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,

І дням грядущим від душі радіти!

 Хай щастя завжди супроводить вас,

Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!


