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ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
КЕРНЕЛІВСЬКІ ДІДИ МОРОЗИ 

ЗАВІТАЛИ НА СВЯТКОВІ 
ВОГНИКИ У ПІДОПІЧНІ 

СЕЛА ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й 
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, вручивши 

пакунки з різноманітною 
смакотою понад 18 тис. тутешніх 

діток. Дітлахи, у свою чергу, 
із задоволенням приймали 

солодощі та дякували Кернел за 
привітання.

стор.
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ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ
ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ 

ДО МЕНЕДЖЕРІВ СІЛ, що пред-
ставляють підприємства Кернел, 

щодо питань виплати орендної 
плати та реалізації соціальних 
проектів Компанії, процедури 
переоформлення документів 

та укладання договорів оренди, 
наявності вакансій, нових умов, 

пропозицій про співпрацю тощо.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 2 (24)
25 січня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Підприємство «Енселко 

Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» взяли 

фінансову участь у проекті 
з реконструкції криниць 

загального користування 
в селах Великі Каленичі, 

Малі Каленичі та Коханівка 
(Полонський р-н, Хмельниць-

ка обл.). Бюджет витрат 
становить 20 тис. грн.

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
Упродовж 2017 року спостерігалося подорожчання майже всіх продуктів в Україні. 

Щоправда, почали дешевшати гречка й цукор. 

Дорогi друзі!
Початок року — чудовий час для змін, 

для аналізу результатів, яких уже вдалося 
досягти, та для планування майбутнього. 
Попри чимало викликів, 2017-й став для 
нас періодом примноження, удосконален-
ня, підкорення нових вершин та горизонтів. 
Ми разом досягали високих виробничих 
показників, перемагали в конкурсах та рей-
тингах, реалізовували соціальні проекти. 
А ще у кернелівській родині сталося попо-
внення. У нас з’явилося більше друзів та 
однодумців — орендодавців та партнерів, 
з якими ми вже розпочали будувати плідну 
співпрацю та встигли налагодити конструк-
тивний діалог.

Традиційно в січневому номері газети 
«У кожен двір» ми звітуємо про досягнення 
року, що минув. Так, торік компанія Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» інвестували в соці-
альну сферу населених пунктів Хмельниччи-
ни й Тернопільщини 9 млн грн. Місцеві гро-
мади використали ці кошти для покращення 
рівня освіти, медицини, культури, спорту, 
інфраструктури та благоустрою. Детальні-
ше про це читайте на шпальтах видання.

Нагадаємо й про добру кернелівську 
ініціативу, завдяки якій напередодні ново-
річно-різдвяних свят 18 тисяч дітей із сіл 
регіону отримали пакунки з різноманітною 
смакотою. Бюджет витрат агропідприємств 
«Енселко Агро» (Кернел) та «Агрополіс» 
(Кернел) склав понад 650 тис. грн.

Докладніше зупинимося на соціальних 
проектах, реалізованих завдяки фінансо-
вій участі Компанії та Благодійного фонду у 
грудні-січні. Зокрема, за кошти від Кернел  
закуплено мотоблок для громади с. Чухелі 
(Волочиський р-н, Хмельницька обл.). Та-
кож направлено фінанси на ремонт криниць 
загального користування у селах Великі Ка-
леничі, Малі Каленичі та Коханівка (Полон-
ський р-н, Хмельницька обл.).

Продовжила Компанія підтримува-
ти й сільську освіту. Аграрії підприємства 
«Енеслко Агро» (Кернел) та Благодійний 
фонд допомогли придбати телевізор у 
школу с. Немиринці (Старокостянтинівсь-
кий р-н, Хмельницька обл.), а у приміщенні 
дитячого садочка «Калинонька» с. Великі 
Каленичі (Полонський р-н, Хмельниць-
ка обл.) профінансували заміну метало-
пластикових дверей. Разом з цим підпри-
ємство «Агрополіс» (Кернел) виділило ко-
шти на харчування учнів школи с. Торське 
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.).

Не залишились поза увагою керне-
лівців культурна та медична сфери сіл. Зо-
крема, надано фінансову допомогу на за-
міну вікон у приміщенні актової зали клубу 
с. Чернелівка (Красилівський р-н, Хмель-
ницька обл.) та на закупівлю металопрофі-
лю для оновлення покрівлі у клубі с. Глядки 
(Волочиський р-н, Хмельницька обл.). Для 
фельдшерського пункту с. Рудківці (Ново-
ушицький р-н, Хмельницька обл.) придба-
но меблі. Інформацію про всі добрі справи 
кернелівців Ви знайдете у випуску.

Тож запрошуємо у цікавий світ Кернел. 
Отримуйте корисну інформацію, дізнавай-
теся чимало цікавого про Компанію, про 
людей, які в ній працюють, та про соціальні 
проекти, які реалізовуються для покращен-
ня рівня життя в українських селах.

Миру та добра 

у новому 2018 році!

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen-dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр».

Тел.: (044)  461-88-65

За матеріалами gazeta.ua

 Перше місце за темпами зростання ціни посіло сало — 68%. 

 Друге займає морква — 64%. 

 Далі йде буряк, що подорожчав приблизно на 60%. 

 Четверту сходинку за темпами зростання ціни займає свинина — 42%. 

 За рік яловичина додала в ціні 34%. Так, кілограм яловичини з кісткою можна купити в 

середньому за 113 грн. Це на 29 грн більше, ніж було раніше.

 ЗВІТУЄМО 

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Поруч із виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел тісно співпрацюють 

з громадами підопічних містечок та сіл у напрямку підтримки соціальної сфери. Завдяки 

фінансуванню Компанії та Благодійного фонду «Разом з Кернел» систематично реалізовуються 

проекти, спрямовані на підвищення соціальних стандартів життя. До Вашої уваги — інформація 

про соціальні інвестиції компанії Кернел у році, що минув.

стор.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ДОБРI СПРАВИ 
ПIД НОВИЙ РIК

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ СЕЛА
Благоустрій — це візитна картка кожного населеного 

пункту, кожної громади. Стан вулично-дорожньої мережі, 

освітлення, озеленення та чистота села або селища — оцінка 

діяльності як місцевої влади, так і громади.

–Створення комфортних умов для проживання — чи не 
найголовніший напрямок у нашій роботі, — розповідає 
Алла Шамрай, староста села Чухелі Волочиського рай-

ону Хмельниччини. — І цей комфорт повинен відчуватися всюди. 
Не має значення, чи йдеться про соціальні установи (наприклад 
школи), чи про загальну ситуацію — облагороджені парки, сквери, 
вулиці та провулки тощо.

Тож для того, щоб підтримувати в належному стані благо-
устрій, сільська влада Чухелів спільно з місцевими мешканцями 
вирішили придбати мотоблок — пристрій, необхідний у кожно-
му господарстві. Коштами на покупку допомогли підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

— У рамках соціальних інвестицій Кернел у грудні допоміг нам 
з придбанням мотоблока вартістю 23 тис. грн, — продовжує Алла 
Володимирівна. — Річ у тім, що раніше наші працівники змушені 
були використовувати для потреб благоустрою власні пристрої, і 
це було не зовсім зручно. У найближчому майбутньому плануємо 
залучити кошти Компанії для придбання причепа. Тоді матимемо 
повний комплект для впорядкування сільських територій, ліквідації 
сміттєзвалищ, упорядкування кладовищ. Наразі дуже вдячні Кер-
нел за надану фінансову допомогу.

Нагадаємо, що для громади села Чухелі це не перший досвід 
співпраці з «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». У ми-
нулих роках аграрії фінансували проекти з ремонту водонапірної 
башти (оновлення спеціального обладнання), придбання мікро-
фонів для місцевого Будинку культури, перекриття даху тутешньої 
церкви тощо.

НА ЧАСI — ПIДТРИМКА ОСЕРЕДКIВ КУЛЬТУРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
Сільські заклади культури — це місця, де людина повинна раціонально проводити вільний час, розвивати таланти, культурно 

відпочивати, отримувати естетичну насолоду. Тож, напевне, кожному приємно завітати до впорядкованого, сучасного культурного 

осередку. Та, на жаль, не всі вони відповідають запитам відвідувача.

Розуміючи проблеми сільської 
культури, агропідприємства 
компанії Кернел спільно з Бла-

годійним фондом «Разом з Кернел» 
надають всебічну підтримку куль-
турним закладам у підопічних селах.

У грудні, напередодні ново-
річно-різдвяних свят підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благо-
дійний фонд направили кошти на 
створення комфортних умов у клу-
бах сіл Глядки (Волочиський р-н, 
Хмельницька обл.) та Чернелівка 
(Красилівський р-н, Хмельницька 
обл.). Бюджет витрат Компанії склав 
понад 66 тис. грн.

Наталія Українець, голова Чернелів-
ської сільради (Красилівський р-н)

«До Нового року аграрії підприєм-
ства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» зробили громаді 
нашого села приємний подарунок —
профінансували встановлення 
шести металопластикових вікон у 

актовій залі місцевого клубу. Цей 
проект давно був на часі, адже ві-
конні конструкції не змінювалися 
десятиліттями та перестали викону-
вати свої функції. Завдяки фінансо-
вій підтримці Кернел споруда клубу 
тепер має кращий естетичний ви-
гляд, поліпшився й температурний 
режим, адже нові вікна не пропус-
кають холоду та протягів. Додам, 
що в минулих роках за кошти від 
Компанії та Благодійного фонду ми 
замінили частину вікон у школі. А 
ще кернелівці не відмовляють у до-
помозі дитячому садочку, сприяють 
вирішенню проблем благоустрою  
та інфраструктури. Дякуємо Компа-
нії за увагу та дієву підтримку!»

Ольга Кара, староста с. Чернява та 
Глядки (Волочиський р-н)

«Приміщення клубу в с. Глядки по-
будоване ще у 50-х роках минулого 
століття. Відтоді капітальних ремон-
тів, у тому числі ремонту даху тут 

не проводилося. У зв’язку з цим 
наразі виникала проблема — ава-
рійний стан покрівлі, яка місцями 
почала протікати. Питання важ-
ливе, тому й викликало  неабия-
ке занепокоєння серед місцевих 
жителів. Адже саме на базі клубу 
активно діє художня самодіяль-
ність — функціонують жіночі та 
дитячі  вокальні ансамблі, гуртки 
для  учнів школи. До свят про-
ходять тематичні заходи. Тож 
залишати ситуацію на самоплив 
було неправильно. А вирішува-
ти проблему взялися за фінан-
сової підтримки підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел».  Компанія вже 
направила кошти (43 тис. грн) для 
придбання маталопрофілю, якого 
вистачить для перекриття поло-
вини площі даху. У найближчих 
планах — звернутися до керне-
лівців за додатковим фінансуван-
ням, щоб провести  повну  рекон-
струкцію покрівлі клубу. Додам, 
що в минулих роках Компанія вже 
виділяла кошти на проведення 
поточних ремонтів у закладах 
культури наших сіл. Дякуємо Кер-
нел за розуміння та допомогу!»

УПОРЯДКУВАННЯ КРИНИЦЬ ЗАГАЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ

Аналогічною є ситуація у се-
лах Великі, Малі Каленичі та 
Коханівка, що в Полонсько-

му районі Хмельниччини. Водо-
провідні мережі, які діяли за ра-
дянських часів, нині зруйновані, 
централізоване водопостачання 
відсутнє, тож основним джере-
лом води для селян є криниці.

Для того щоб бодай трохи 
покращити стан цих об’єктів, сіль-
ська влада спільно зі спонсорами, 
орендарями землі та небайдужи-
ми мешканцями розпочали про-
цес їхньої реконструкції. Підпри-
ємство «Енселко Агро» (Кернел)
та Благодійний фонд направили 
на цю справу понад 20 тис. грн. 
Завдяки цим коштам оновле-
не накриття на одній криниці в 
с. Малі Каленичі, яка, до речі, є 
тут єдиним джерелом води за-
гального користування. На етапі 
завершення — реконструкція 
двох криниць у Великих Калени-
чах та ще однієї — у Коханівці.

— Ми вдячні всім тим, хто 
допомагає нашим селам, — ко-
ментує сільська староста Ва-
лентина Хомюк. — Адже кожна 

Все частіше на сторінках газет та на телебаченні з’являється інформація, що стосується погіршення 

стану питної води. І якщо в містах цю проблему хоча б частково намагаються вирішувати, 

то в селах це одна з найболючіших тем. За статистикою, у двох третин сільських жителів 

України немає водопроводу, і вони користуються водою з криниць.

гривня у нас на рахунку, і будь-яка 
підтримка є для нас суттєвою. Вар-
то додати кілька слів щодо співп-
раці з Кернел. Аграрії система-
тично інвестують кошти у проекти, 
спрямовані на покращення благо-
устрою та інфраструктури. І онов-
лення криниць не є винятком. Крім 
того, кернелівці профінансували 
придбання бруківки для поточного 
ремонту пам’ятника воїнам Другої 
світової та виготовлення зручних 

лавочок, які плануємо встано-
вити біля монумента навесні, 
після проведення реставрацій-
них робіт. А ще у грудні завдяки 
фінансовій підтримці Компанії 
ми обзавелися бензопилою, яка 
також знадобиться для облаго-
родження територій. Тому хочу 
сказати працівникам та керівни-
цтву Компанії щире спасибі за 
людяність та увагу до проблем 
підопічних сіл.

Підприємство Підприємство 

«Енселко Агро» «Енселко Агро» 

(Кернел) (Кернел) 

та БФ «Разом та БФ «Разом 

з Кернел» з Кернел» 

направили кошти направили кошти 

на придбання на придбання 

мотоблока для мотоблока для 

благоустрою благоустрою 

територій с. Чухелі територій с. Чухелі 

(Волочиський р-н, (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)

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

взяли фінансову участь у проекті з реконструкції криниць загального взяли фінансову участь у проекті з реконструкції криниць загального 

користування в селах Великі Каленичі, Малі Каленичі та Коханівка користування в селах Великі Каленичі, Малі Каленичі та Коханівка 

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

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

та БФ «Разом з Кернел» у актовій залі клубу с. Чернелівка та БФ «Разом з Кернел» у актовій залі клубу с. Чернелівка 

(Красилівський р-н, Хмельницька обл.) встановлено (Красилівський р-н, Хмельницька обл.) встановлено 

металопластикові вікнаметалопластикові вікна
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До Нового року підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та «Агрополіс» (Кернел) спільно з 

Благодійним фондом «Разом з Кернел» зробили 
громадам сіл Хмельниччини й Тернопільщини 
щедрі подарунки. Йдеться про ряд соціальних 

проектів, реалізованих за фінансової участі 
Компанії та спрямованих на покращення 
благоустрою, інфраструктури, підтримку 

освіти, культури тощо. Про деякі з них — у наших 
інформаційних добірках.

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний і найбільший 
в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий по-
стачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморсько-
го басейну на світові ринки. Кер-
нел щороку підтверджує беззапе-
речне лідерство в усіх напрямках 
діяльності у регіонах присутності 
та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Компанії торгуються 
на Варшавській фондовій біржі.
У 2011 році IPO Кернел було ви-
знано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю 
історію цієї біржі. З року в рік Ком-
панія лідирує в рейтингах найкра-
щих роботодавців. У 2016-му Кер-
нел визнано найбільш прозорою 
Компанією галузі АПК відповідно 
до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні. У 2017 ро-
ці Кернел успішно дебютував на 
ринку євробондів, розмістивши 
на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації. На частку Кер-
нел припадає близько 8% світо-
вого виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чу-
мак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел поста-
чає у більш ніж 60 країн світу, 
серед основних ринків збуту —
Індія, країни Євросоюзу, Єгипет 
і Туреччина. Переробні потуж-
ності 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 шро-
ту. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває аграрний напрямок дi-
яльностi — сiльгоспвиробництво. 
Щороку Кернел постачає на між-
народні ринки приблизно 5 млн 
тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, 
сої та ріпаку, закуповуючи сіль-
госппродукцію у більш ніж п’яти 
тисяч виробників, а також виро-
щуючи власну продукцію на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з вироб-
ничою дiяльнiстю проводиться тiс-
на спiвпраця з громадами сiл i ма-
лих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне 
завдання — фiнансово-матерiаль-
на пiдтримка громадських iнiцiа-
тив, соцiальної сфери населених 
пунктiв з метою пiдвищення рiвня 
життя та добробуту населення. У 
2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму 
пiдтримки територiальних громад 
«Разом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел».

У Хмельницькій області Ком-
панія обробляє землі в Кам’янець-
Подільському, Віньковецькому, 
Городоцькому, Дунаєвецькому, 
Новоушицькому, Чемеровецько-
му, Ярмолинецькому, Красилів-
ському, Старокостянтинівському, 
Старосинявському, Волочисько-
му, Полонському, Славутському 
районах області. На Тернопіль-
щині орендує земельні наділи в 
Чортківському, Борщівському, 
Заліщицькому, Бучацькому, Ла-
новецькому районах. На вказані 
підопічні території поширюються й 
соціальні програми Благодійного 
фонду.

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
Для освітніх закладів сіл Хмельниччини й Тернопільщини 

закінчення року ознаменувалося гарними результатами співпраці 

з підприємствами «Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» (Кернел) 

та Благодійним фондом «Разом з Кернел». 

Зокрема, для школи села 
Немиринці (Старокостян-
тинівський р-н, Хмель-

ницька обл.) кернелівці придбали 
телевізор, а для дитячого садочка 
«Калинонька» села Великі Кале-
ничі (Полонський р-н, Хмельниць-
ка обл.) профінансували заміну ме-
талопластикових дверей у будівлі 
закладу. Також виділено кошти на 
харчування учнів школи с. Торське 
(Заліщицький р-н, Тернопільська 
обл.) Бюджет витрат Кернел на 
проекти склав 37 тис. грн.

Людмила Тоненчук, 
директор школи с. Немиринці

«У 2017 році за фінансування під-
приємства «Енселко Агро» (Кернел)
та БФ «Разом з Кернел» ми реа-
лізували чимало важливих справ. 
Зокрема, проведено ремонт обі-
дньої зали харчоблоку нашої шко-
ли: замінено двері, оновлено ві-
конця для видачі їжі, облицьовано 
новою плиткою підлогу, встановле-
но електропроводку та проведено 
заміну 12 світильників. Також тут 
з’явилася нова сантехніка — п’ять 
умивальників (підключено воду, 
виконано роботи з облаштування 

каналізаційної системи). Такого 
масштабного ремонту ми не про-
водили ще з 1989-го. Роком рані-
ше аграрії допомогли нам у при-
дбанні 21 обігрівача. А нещодавно 
у нас з’явився сучасний телевізор. 
Кошти на його придбання також 
виділили кернелівці. Встанови-
ли пристрій у конференц-залі, де 
часто проводимо відкриті уроки, 
відеопрезентації для дітей та семі-
нари для педагогічного колективу. 
Тепер усі ці заходи проходитимуть 
у нас на більш високому рівні. 
Окрема подяка Кернел за ново-
річні солодощі для учнів школи та 
за всебічну турботу про сільську 
освіту».

Валентина Хомюк, староста 
с. Великі Каленичі (Полонський р-н)

«Сьогодні в нашому дошкільному 
навчальному закладі «Калинонька» 
виховується 18 діток. Щороку ми 
намагаємося створювати для них 
максимально комфортні умови. 
У цьому нам допомагає орендар 
земель — підприємство «Енселко
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». За останні три роки за-
вдяки фінансуванню від Кернел 

ми замінили у садочку 26 вікон, а 
нещодавно Компанія направила 
кошти ще й на заміну двох две-
рей на сучасні металопластикові. 
Додам, що встановити енергоз-
берігаючі віконні конструкції та 
двері кернелівці допомогли й у 
фельдшерсько-акушерському 
пункті села Коханівка. Громада 
села щиро дякує Компанії за те, 
що не відмовляють та допомага-
ють вирішувати проблеми».

Петро Серединський, голова 
Торськівської сільради (Заліщиць-
кий р-н, Тернопільська обл.)

«Харчування учнів у школі пови-
нно забезпечуватися з держав-
ного бюджету, проте у зв’язку з 
недостатнім фінансуванням цей 
процес наразі лягає на плечі 

сільської ради, батьків, спонсо-
рів та благодійників. У грудні ми 
звернулися до всіх небайдужих 
підприємств та організацій з 
проханням виділити кошти для 
організації якісного харчуван-
ня наших учнів. Серед тих, хто 
відгукнувся, — підприємство 
«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел». Ми вдячні агра-
ріям за таку ініціативу, а також 
за безліч добрих справ, які ста-
ють реальністю завдяки фінан-
суванню цієї Компанії. Йдеться 
про ремонт доріг, створення 
комфортних умов життя в селі, 
подарунки для наших дітей до 
Нового року. А ще — про вчасну 
виплату орендної плати пайови-
кам та виконання всіх соціаль-
них зобов’язань».

У грудні підприємство «Енселко Агро» (Кернел)У грудні підприємство «Енселко Агро» (Кернел)

та БФ «Разом з Кернел» надали фінансову та БФ «Разом з Кернел» надали фінансову 

допомогу для заміни дверей допомогу для заміни дверей 

у ДНЗ «Калинонька» с. Великі Каленичі у ДНЗ «Калинонька» с. Великі Каленичі 

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

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

та БФ «Разом з Кернел» допомогли придбати сучасний та БФ «Разом з Кернел» допомогли придбати сучасний 

телевізор у школу с. Немиринці телевізор у школу с. Немиринці 

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

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

НОВОРIЧНI СМАКОЛИКИ 
ЗНАЙШЛИ СВОЇХ АДРЕСАТIВ

Взимку такі довгі ночі й такі короткі дні, але час у передсвятковій 

метушні летить дуже швидко. На одному подиху промайнули 

новорічно-різдвяні свята. Малеча з українських сіл відзначила їх 

спільно з представниками агропідприємств компанії Кернел та 

Благодійного фонду «Разом з Кернел». Понад 44 тис. учнів сільських 

шкіл та вихованців дитячих садочків з Черкаської, Кіровоградської, 

Одеської, Миколаївської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, 

Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської областей отримали 

солодкі подарунки від Кернел.

Завітали кернелівські Діди Мо-
рози й на святкові вогники у 
підопічні села Хмельниччини 

й Тернопільщини, вручивши пакун-
ки з різноманітною смакотою понад 
18 тис. тутешніх діток. Дітлахи, у 
свою чергу,  із задоволенням при-
ймали солодощі та дякували Кернел 
за привітання.

Вадим Яловчук, директор школи 
с. Пилява (Старосинявський р-н, 
Хмельницька обл.)

«З підприємством «Енеслко 
Агро» (Кернел) та Благодійним фон-
дом «Разом з Кернел» наш заклад 
має налагоджену співпрацю. Раніше 
кернелівці фінансували встановлен-
ня вікон і дверей у шкільному харчо-
блоці, заміну твердопаливних кот-
лів, придбання акустичної системи, 
а також підключення до Інтернету. 
Щороку до Дня знань та Нового року 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ВИТРАТ КОМПАНIЇ 
НА НОВОРIЧНИЙ ВIТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
СКЛАВ МАЙЖЕ 1 МЛН 700 ТИС. ГРН.

наші учні отримують подарунки від 
Компанії. Не став винятком і 2018-й. 
75 учнів школи одержали від аграріїв 
пакунки з різноманітною смакотою. 
Дуже вдячні Кернел за всебічну під-
тримку».

Галина Калинюк, директор школи 
с. Бубнівка (Волочиський р-н, 
Хмельницька обл.)

«Компанія Кернел завжди йде 
назустріч потребам нашого закла-
ду. Тому роботою аграріїв ми од-
нозначно задоволені. Традиційно 
кернелівці до новорічно-різдвяних 
свят презентують учням солодощі. 
Цьогоріч їх одержали 125 діток. Крім 
того, важливою та дієвою є допо-
мога Компанії у покращенні умов 
навчання. Торік за кошти від Кернел 
ми встановили у приміщенні школи 
18 сучасних металопластикових ві-
кон на суму понад 70 тис. грн. Пере-
конана, що в новому році завдяки 
фінансовому сприянню Компанії ми 
реалізуємо чимало важливих для 
сільської освіти проектів».

Алла Бондарчук, завідувач 
ДНЗ «Сонечко», с. Міцівці (Дунає-
вецький р-н, Хмельницька обл.)

«Напевно, кожна дитина з не-
терпінням чекає новорічних свят із 
солодощами, подарунками та ве-
селощами. Чекають на них і вихо-
ванці нашого дитячого садочка. Уже 
кілька років поспіль вони отримують 
набори солодощів від кернелівських 
Дідів Морозів. Приємно ще й те, що 
подарунки одержує вся малеча, а не 
лише дітки пайовиків. Окрему по-

дяку хочу висловити підприємству 
«Енеслко Агро» (Кернел) й за про-
дукти, які систематично надаються 
для організації якісно харчування 
наших вихованців».

Наталія Григорів, директор школи 
с. Івано-Пусте (Борщівський р-н, 
Тернопільська обл.)

«Традиційно представники під-
приємства «Агрополіс» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» вітають наших 
учнів з Новим роком. Цьогоріч со-
лодкі подарунки  отримали 204 ди-
тини, а це весь учнівський колектив 
закладу без винятку. Матеріальну 
допомогу від Кернел ми одержуємо 
й до Дня знань. Крім того, раніше 
виділялися кошти на встановлення 
вікон. Дякуємо кернелівцям за увагу 
та гарний настрій, який вони пода-
рували нашим діткам».

Леся Квич, директор школи 
с. Іване-Золоте (Заліщицький р-н, 
Тернопільська обл.)

«Про підприємство «Агрополіс» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
та їхніх представників можу сказати 
лише добрі слова та висловити їм 
подяку. І не лише за новорічні по-
дарунки, які ця Компанія традиційно 
презентує учням нашої школи, а й за 
всебічну турботу й підтримку. Так, 
нещодавно Компанія фінансово до-
помогла нам у процесі підключення 
закладу до Інтернету, а ще — виділя-
ла матеріальну допомогу. Щиро дя-
кую кернелівцям за людяність і за те, 
що допомогли влаштувати справжнє 
новорічне свято для наших учнів».

Учні шкіл та вихованці дитячих садочків Тернопільщини Учні шкіл та вихованці дитячих садочків Тернопільщини 

дякують підприємству «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом дякують підприємству «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» за подарунки до Нового рокуз Кернел» за подарунки до Нового року

До учнів шкіл із сіл Пилява та Бубнівка До учнів шкіл із сіл Пилява та Бубнівка 

(Старосинявський та Волочиський р-ни, (Старосинявський та Волочиський р-ни, 

Хмельницька обл.) завітали кернелівські Діди Хмельницька обл.) завітали кернелівські Діди 

Морози з солодощамиМорози з солодощами

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

під час новорічних ранків одержали солодкі пакунки від підприємства під час новорічних ранків одержали солодкі пакунки від підприємства 

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

Учні школи с. Купіль (Волочиський р-н, Учні школи с. Купіль (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.) приймають новорічні Хмельницька обл.) приймають новорічні 

вітання від компанії Кернелвітання від компанії Кернел

До новорічно-різдвяних свят малеча з с. Дашківці До новорічно-різдвяних свят малеча з с. Дашківці 

(Віньковецький р-н, Хмельницька обл.) отримала солодкі подарунки від кернелівців(Віньковецький р-н, Хмельницька обл.) отримала солодкі подарунки від кернелівців
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 ЗВІТУЄМО 

2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Ні для кого не секрет, що поруч із виробничою діяльністю агропідприємства компанії Кернел 

тісно співпрацюють з громадами підопічних містечок та сіл у напрямку підтримки соціальної сфери. 

Завдяки фінансуванню Компанії та Благодійного фонду «Разом з Кернел» систематично реалізовуються проекти, спрямовані на підвищення 

соціальних стандартів життя в селах. Щороку Кернел направляє десятки мільйонів гривень на покращення рівня сільської освіти, медицини, 

культури, спорту, благоустрою та інфраструктури. Минулий 2017 рік також приніс гарні результати співпраці з Кернел для жителів сільських 

територій. Агропідприємства Кернел та Благодійний фонд інвестували в соціальну сферу майже 27 млн грн, 

з них 9 млн грн отримали села Хмельниччини та Тернопільщини. Додамо, що сума соціальних інвестицій безпосередньо залежить 

від кількості орендованих агропідприємствами Компанії земель.

КІЛЬКІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ РЕГІОНУ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СИСТЕМАТИЧНУ ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ 
ВІД АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

Освітні заклади 

(школи/ДНЗ)

284

Медичні установи 

(амбулаторії/ФАПи)

215

Культурні заклади 

(клуби/Будинки культури)

166

Сакральні споруди 

(церкви/храми)

217 

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

АГРОПІДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

У РОЗРІЗІ НАПРЯМКІВ 

ОСВІТА

1 млн 850
 тис. грн  

МЕДИЦИНА 

250
тис. грн 

КУЛЬТУРА/СПОРТ

900
тис. грн 

ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ

3 млн 550
 тис. грн 

ДУХОВНІСТЬ

400
тис. грн 

БЛАГОДІЙНІСТЬ /

АДРЕСНА ДОПОМОГА

2 млн 50 
тис. грн 

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

Дніпро

Харків

Полтава

Суми

Чернігів

Київ

Черкаси

Вінниця

Житомир

РівнеЛуцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Чернівці

ТернопільТернопіль

ХмельницькийХмельницький

Тернопіль

Хмельницький

ДЕТАЛЬНІШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТИМ, ЯК ОСВОЮВАЛИ КОШТИ ВІД КЕРНЕЛ 

ГРОМАДИ СІЛ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ Й ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ВИ МОЖЕТЕ, ПЕРЕГЛЯНУВШИ СПЕЦІАЛЬНО 

ПІДГОТОВЛЕНУ ІНФОГРАФІКУ

У 2017 РОЦІ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ У 2017 РОЦІ СУМА ІНВЕСТИЦІЙ КЕРНЕЛ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 

СІЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й ТЕРНОПІЛЬЩИНИ СКЛАЛА 9 МЛН ГРНСІЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й ТЕРНОПІЛЬЩИНИ СКЛАЛА 9 МЛН ГРН

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. 

7 млн 400 тис. грн7 млн 400 тис. грн

1 млн 600 тис. грн1 млн 600 тис. грн

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ. . 



Щомісяця на адресу нашої редакції 

приходить безліч листів від вдячних 

жителів підопічних територій компанії 

Кернел — керівників соціальних установ, 

очільників сільських рад, пайовиків. 

І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що 

агропідприємства Компанії дійсно роблять 

добрі справи на благо розвитку населених 

пунктів, є помічниками у вирішенні 

багатьох проблем українців.

6 25 січня 2018 року

Роман Ігорович ДрабикРоман Ігорович Драбик  
 Посада:Посада:  завідувач складу запасних частин на завідувач складу запасних частин на 

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

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 1,5 року 1,5 року

«Навчаючись у Тернопільському національ-
ному педагогічному університеті, я потра-

пив на технологічну практику на підприємство 
«Агрополіс» (Кернел). З перших днів знайомства з ді-

яльністю підприємства та його співробітниками твердо 
вирішив, що залишуся тут працювати, спробую будувати 

кар’єру в Кернел. І поки що мені це вдається. Після практики, 
на період жнив, мене прийняли на позицію обліковця, потім було 

півроку роботи бухгалтером, а зараз я обіймаю посаду завідувача складу запасних частин. 
Мої обов’язки — це облік прийняття та видачі запасних частин, паливно-мастильних ма-
теріалів. Робота подобається. Велике значення має колектив, де я як молодий спеціаліст 
завжди можу розраховувати на взаємодопомогу та підтримку. А також можливість розви-
ватися, отримувати корисний професійний досвід. Зараз я закінчую магістратуру і всерйоз 
замислююсь над здобуттям другої вищої освіти сільськогосподарського напрямку, адже 
вважаю, що працювати в аграрній сфері — це справді престижно, тим більше коли це робота 
у найбільшому агропромисловому комплексі нашої держави. Як на мене, успішний той, хто 
ставить перед собою конкретні цілі та завдання, і, незважаючи на перешкоди, прямує до 
їхньої реалізації. Звісно, у мене попереду ще чимало успішних сходинок, проте перший крок 
до свого успіху я вже зробив».

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

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. 

Євгеній Мойсейович ЛепікашЄвгеній Мойсейович Лепікаш  
 Посада:Посада:  менеджер «Енселко Агро» (Кернел) менеджер «Енселко Агро» (Кернел) 

у с. Бубнівка (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)у с. Бубнівка (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 5 років 5 років

«Ще в юності зрозумів, що своє майбутнє життя 
та професію пов’яжу з селом, працею на землі 
та спілкуванням з людьми. У 1971 році закінчив 
аграрний інститут у Кам’янці-Подільському  (те-
пер — Подільський державний аграрно-технічний 
університет) за спеціальністю «Інженер-механік 
с/г виробництва». Понад 20 років пропрацював інже-
нером у колгоспі. У 2003-му, коли наше господарство було 
реформоване, я спробував свої сили у зовсім новій для мене 
сфері — співпраці з пайовиками, власниками земельних наділів. І ось уже 15 років цим 
займаюся. Наразі представляю інтереси підприємства «Енселко Агро» (Кернел) в се-
лах Бубнівка, Нововоленськ та Сергііївка, що у Волочиському районі Хмельниччини. Мій 
обов’язок — забезпечити якісну комунікацію орендодавця з орендарем, правильно доне-
сти інформацію про роботу та переваги Компанії до наших пайовиків, яких у моїх селах 
налічується понад 800 осіб. І тут головне — знайти підхід до кожного мешканця, досягти 
взаєморозуміння, вміти пояснити, допомагати і словом, і ділом. І лише за умови взаємної 
довіри орендодавців та орендаря ми можемо розраховувати на ефективний результат 
співпраці. Вважаю, що цілеспрямована людина завжди досягне успіху, адже переконався 
в цьому на власному досвіді. За роки професійної діяльності зумів втілити в життя чимало 
задуманого та корисного для рідного села та односельців».

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО 
ЗА СИСТЕМАТИЧНУ 

СПIВПРАЦЮ ТА ПIДТРИМКУ!
«З підприємством «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» громада нашої сільради має плідну 
та налагоджену співпрацю. Компанія всебічно під-
тримує соціальну сферу та надає адресну допомогу 
пайовикам. Напередодні новорічно-різдвяних свят 
кернелівці виділили кошти для трьох наших церков —
храму Архістратига Михаїла, Пресвятої Богородиці 
та Святого Юрія Побідоносця. Кошти витрачено на 
проведення поточних ремонтних робіт. Зауважу, що 
це не перша підтримка сфери духовності від Компа-
нії. Раніше за кошти Кернел було встановлено двері 
у церкві Архістратига Михаїла, виготовлене накриття 
на капличку біля храму Пресвятої Богородиці тощо. 
Також Компанія активно підтримує благоустрій та 
інфраструктуру, зокрема місцеву школу, адмінуста-
нову. Ми вдячні підприємству «Агрополіс» (Кернел) 
за те, що його представники приділяють увагу нашим 
потребам. У новому році бажаю всім такого оренда-
ря, як Кернел!»

З повагою, Богдан Таняк, голова Передмістянської сільради 

(Бучацький р-н, Тернопільська обл.)

  МЕДИЧНА СФЕРАМЕДИЧНА СФЕРА

У РУДКIВЦЯХ ВIДКРИТО ОНОВЛЕНИЙ 
ФЕЛЬДШЕРСЬКИЙ ПУНКТ

Ні для кого не секрет, що медична 

сфера українських сіл потребує 

всебічної підтримки. Окрім дефіциту 

медичних кадрів, у більшості 

випадків невирішеними тут 

залишаються питання забезпечення 

медичним обладнанням, ліками, 

створення комфортних умов для 

надання якісних послуг пацієнтам.

Схожою донедавна була ситуація й у фельдшерському пункті 
села Рудківці, що в Новоушицькому районі Хмельниччини. 
Приміщення закладу потребувало капітальної реконструк-

ції. У грудні за кошти державного бюджету, згідно з рішенням Но-
воушицької селищної ради, тут було проведено відповідні ремонт-
ні роботи.

— Після ремонту ми зрозуміли, що оновлена будівля потре-
бує ще й заміни меблів та устаткування, — розповідає Марина 
Попова, головний лікар Новоушицького центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги. — З цим проханням ми звернулися до 
підприємства «Енеслко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», 

адже аграрії раніше вже підтримували медичні заклади в селах, де 
орендують землі. Кернелівці вкотре нам допомогли, направивши 
кошти на придбання маніпуляційного столу, медичної шафи та ме-
блів для кабінету фельдшера. Щиро вдячні аграріям за увагу до 
сільської медицини. І бажаємо їм головного — здоров’я!

Тож 29 грудня, напередодні Нового року, відбулося урочис-
те відкриття фельдшерського пункту в Рудківцях. Відтепер понад 
400 місцевих жителів отримуватимуть медичні послуги у комфорт-
них умовах. Адже нове приміщення закладу відповідає всім сучас-
ним вимогам, що дасть можливість значно покращити як надання 
допомоги пацієнтам, так і проведення профілактичних заходів.

Відкриття оновленого ФАПу в с. Рудківці Відкриття оновленого ФАПу в с. Рудківці 

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



725 січня 2018 року

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ
Менеджер села, який є представником підприємств компанії Кернел у Вашому регіоні, допоможе вирішити 

будь-яке питання та дізнатися всю необхідну інформацію при зустрічі чи в телефонному режимі! Звертайтеся щодо 

питань виплати орендної плати та реалізації соціальних проектів Компанії, процедури переоформлення документів 

та укладення договорів оренди, наявності вакансій Кернел, нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

Віньковецький район 
(менеджер району)

Хмільовський Петро 
Михайлович

(050) 376-85-49, 
(067) 692-66-43

Віньковецький

Дашківці Белінська Світлана Борисівна (067) 742-57-85

Зоряне Козак Альона Олександрівна (096) 184-59-09

Нетечинці Койдюк Ольга Іванівна (068) 646-56-07

Говори Корольчук Майя Василівна (097) 526-45-56

Карачіївці Кубаш Микола Іванович (096) 134-05-42

Ломачинці Миколайчук Наталія Степанівна (068) 622-67-50

Мд.-Олександрівський Слишинський Олександр Володимирович (097) 776-15-15

Калюсик Томак Майя Петрівна (097) 124-26-46

Городоцький район 
(менеджер району) Шупер Василь Васильович

(067) 384-26-83, 
(067) 692-68-92

Городоцький

Клинове Гржибовська Галина Олександрівна (068) 328-72-16

Хоптинці Гуменюк Юрій Володимирович (096) 925-81-82

Лісогірка Задорожний Володимир Ростиславович (097) 526-63-73

Чорниводи/Папірня Залєвський Володимир Станіславович (068) 028-87-46

Стара Пісочна Катрич Георгій Григорович (068) 042-95-61

Немиринці Кметь Юліана Іванівна (068) 639-29-37

В. Карабчіїв Панцюк Валерій Миколайович (096) 344-37-97

Юринці Свіщова Галина Іванівна (067) 599-08-18

Остапківці Цвігун Микола Андрійович (068) 648-69-99

Олександрівка Якимчук Леонід Олександрович (097) 768-05-95

Дунаєвецький район 
(менеджер району) Рокіцька Олена Йосипівна

(050) 338-58-37, 
(098) 844-39-34, 
(067) 692-66-41

Дунаєвецький

Велика Кужелова Весна Галина Дмитрівна (096) 777-35-14

Сиворги, Катеринівка Гоцуляк Микола Васильович (098) 985-16-31

Мала Кужелівка Данілова Тетяна Володимирівна (096) 872-32-41

Підлісний Мукарів Завадовська Тетяна Михайлівна (098) 417-66-16

Удріївці Кузьмінська Леоніда Станіславівна (097) 967-70-35

Ставище Мережа Михайло Пилипович (097) 744-45-89

Велика Побійна Мілевська Оксана Володимирівна (096) 839-30-37

Гірчична Надопта Ольга Дмитрівна (097) 389-95-22

Тернава Патицький Володимир Никонович (067) 675-64-94

Стара Гута Романишин Валентина Миколаївна (098) 253-09-82

Мала Побіянка Романюк Сергій Михайлович (096) 101-24-72

Чечельник Ромашин Ігор Анатолійович (097) 308-72-32

Маліївці Рудковський Віктор Євгенович (067) 594-17-62

Лисогірка Сичко Володимир Якович (067) 280-26-82

Лисець Степанов Олександр Володимирович (097) 751-63-86

Кам’янець-Подільський район 
(менеджер району) Ярова Марія Володимирівна

(050) 446-33-53, 
(067) 692-69-00

Кам’янець-Подільський

В. Слобідка Андрейцева Валентина Володимирівна (096) 255-31-42

Абрикосівка Байдецький Віталій Васильович (097) 346-46-22

Нагоряни Боднар Любов Миколаївна (098) 253-07-82

Устя Боднар Надія Іванівна (098) 821-16-24

Велике Залісся Бондар Алла Миколаївна (067) 904-92-41

Колибаївка Бучковська Станіслава Францівна (067) 600-26-60

Думанів Вдовиченко Галина Анатоліївна (097) 155-36-29

Рихта Ганіна Аліна Валеріївна (096) 228-71-41

Шутнівці Грабовська Аліса Іванівна (096) 140-53-06

Залісся Друге Дволінська Світлана Володимирівна (068) 173-78-03

Підпилип’я, Подоляни Дишкант Лариса Єдуардівна (068) 759-41-12

Панівці Кірковський Володимир Леонідович (097) 767-88-58

Цвіклівці Перші Муринець Микола Володимирович (096) 757-38-61

Гаврилівці Решетнiк Ганна Василiвна (068) 021-97-20

Рогізна, Демшин, Субіч, 
Патринці, Калачківці Рудковський Олексій Григорович (067) 167-17-11

Баговиця Свідерська Валентина Петрівна (067) 909-29-71

Тимінська Галина Петрівна (096) 848-11-72

Тарасівка Ткачук Валентин Григорович (067) 663-15-02

Залісся Перше Чорний Микола Васильович (068) 646-25-70

Новоушицький район 
(менеджер району)

Хмільовський 
Петро Михайлович

(050) 376-85-49, 
(067) 692-66-43

Новоушицький

Шебутинці Боднарук Микола Петрович (097) 863-91-26

Каскада Галензовська Алла Степанівна (098) 883-81-45

Рудківці Зеленюк Костянтин Олександрович (096) 775-99-45

Капустяни, Глибочок Катрич Василь Прокопович (097) 445-78-41

Глибочок Продан Маріна Борисівна (096) 402-30-11

Браїлівка Сорочан Тетяна Яківна (097) 895-07-05

Глібів Сухориба Йосип Станіславович (098) 880-24-30

Отроків, Тимків Ткач Надія Василівна (098) 926-29-84

Борсуки, Бучая, Загоряни, 
Шелестяни Шевченко Олексій Федорович (098) 440-77-23

Ярмолинецький  район 
(менеджер району) Бернада Петро Григорович

(050) 436-06-78, 
(068) 026-49-90

Ярмолинецький

Томашівка, Нове Село Бернада Олександр Петрович (068) 026-98-99

Глушківці Личак Микола Іванович (068) 724-69-62

Солобківці Островський Анатолій Володимирович (096) 280-02-62

Стріхівці Романюк Валентина Антонівна (096) 923-47-53

Чемеровецький район 
(менеджер району) Гладиш Сергій Васильович

(050) 376-12-95, 
(067) 132-15-80

Чемеровецький

Жабинці Бойко Валентина Леонтіївна (097) 903-60-19
Цикова Гніздовська Наталія Миколаївна (097) 660-43-69

Шидлівці Грусіцький Микола Станіславович (068) 013-52-39
Черче, Залуччя Гуменюк Володимир Анатолійович (096) 677-04-42

Гусятин Козирюк Надія Михайлівна (068) 842-72-24
Вівся Кухаришина Ольга Володимирівна (097) 132-89-18

Степанівка Рудяк Анатолій Васильович (097) 248-23-57
Вільхівці Співак Наталія Леонідівна (097) 159-04-07

Старокостянтинівський район 
(менеджер району)

Козачук 
Марина Станіславівна

(098) 819-59-60

Старокостянтинівський

Антощук Зоя Василівна (097) 656-19-75
Березненська Барчук Тетяна Григорівна (097) 384-44-06
Пашковецька Болкун Іван Миронович (098) 489-72-41

Сковородківська Войтюк Лариса Григорівна (067) 597-53-60
Сахнівецька Гаркавюк Анна Олександрівна (096) 199-40-69
Іршиківська Доманський Микола Павлович (067) 682-44-02

Самчинецька Мазур Людмила Павлівна (098) 422-79-65
Радковецька Нагорна Валентина Михайлівна (096) 314-95-80

Григоровецька Омелянюк Тетяна Іллівна (097) 899-34-53
Миролюбненська Франкова Катерина Ананіївна (050) 392-06-94

Немиренецька 
Великий Чернятин Поніважук Марія Сегіївна (096) 845-55-03

Веснянська Чугунова Віта Володимирівна (096) 943-30-40
Вербородинська

Баглаївська Хован Надія Іванівна (097) 870-03-08
Красносілка Семенюк Галина Григорівна (068) 057-84-08

Волочиський   район 
(менеджер району)

Мальований 
Ігор Павлович

(096) 571-56-68

Волочиський

Лонки Будний Іван Володимирович (067) 293-30-39
Купіль Дмитришина Інна Йосипівна (097) 855-22-59

Пахутинці Ковальчук Володимир Анатолійович (067) 703-52-80
Бубнівка Лепікаш Євгеній Мойсеєвич (096) 253-35-37

Трительники Мурін Микола Григорович (097) 308-25-83
Старосинявський  район 

(менеджер району)
Муравський 

Вадим Олександрович
(096) 800-31-30

Старосинявський

Лисанівці Демкова Світлана Василівна (097) 014-76-43
Пилява Дорожко Надія Василівна (097) 100-26-55

Іванківці Калинюк Анатолій Леонідович (098) 037-42-60
Пилявка Тимощук Ольга Володимирівна (097) 526-16-91
Заставці Гіленко Микола Петрович (097) 365-28-46
Дубова Юзва Галина Василівна (096) 306-21-94

Полонський  район 
(менеджер району)

Олексюк 
Сергій Іванович

(097) 346-08-45

Полонський
Кустівці Юрчук Олена Іванівна (067) 349-69-70
Білецьке Польова Світлана Іванівна (068) 646-21-67

Красилівський
Волиця Сторожук Іван Якович (095) 701-26-22

Чернилівка Лащук Катерина Миколаївна (сум.) (067) 286-36-01
Славутський Лисиче Базан Любов Михайлівна (050) 436-44-53

МЕНЕДЖЕР ПІДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ) 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Лановецький Білозірка Філюк Олексій Петрович (097) 346-08-45

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 
РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 

МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

МЕНЕДЖЕРИ ПІДПРИЄМСТВА «АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ) 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

Чортківський

Горішня Вигнанка

Трач Ольга Михайлівна (097) 773-93-70

Білобожниця
Джурин

Джуринська Слобідка 
Палашівка
Криволуки

Заліщицький

Нирків

Бузушко Віра Григорівна (067) 370-20-94

Нагіряни
Торське
Глушка

Іване-Золоте
Дуплиська

Борщівський

Шершенівка
Колінчак Богдан Васильович (096) 599-91-22Пеньки

Шупарка

Липка Марія Іллівна (067) 356-81-52
Худіївці
Бабинці

Шишківці

Бучацький
Берем’яни

Мельник Михайло Степанович  (067) 208-95-24

Жнибороди

Заліщицький

Хмелева
Литячі

 Дорогичівка
 Садки

 Шутроминці

Бучацький
Передмістя

Трач Ольга Михайлівна (097) 773-93-70Язловці

МЕНЕДЖЕРИ ПІДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ) У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ



7 січня 99 років виповнилося 

СТЕПАНУ ІВАНОВИЧУ РОМАНЮКУ 

з с. Красносілка 

(Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.).

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,

А вже по праву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немов би молодіє,

По ліву руку всі печалі

По праву руку — всі надії.

Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука

Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

З любов’ю та вдячністю, 

доньки, онуки, правнуки 

та праправнуки

11 січня відсвяткував 65-річчя 
ПЕТРО ФЕОДОСІЙОВИЧ БІЛИК 

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

Добра Вам і щастя бажаєм багато
Хай дім Ваш минає біда,

І будуть веселими будні і свята,
Як чиста джерельна вода!

З любов’ю, дружина та діти

11 січня відсвяткувала 65-річчя 
НАДІЯ ІВАНІВНА ЛІПСЬКА 

з с. Воронківці (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.).

Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа тобі знов і знов.

З любов’ю, чоловік, рідні та близькі

26 січня 80-річчя святкуватиме 
ГАННА ФЕДОРІВНА ГОГОЛЬ 

із с. Міцівці (Дунаєвецький р-н, 
Хмельницька обл.).

Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!

З любов’ю, син В’ячеслав

7 січня 75-річчя завітало на поріг 

ГАЛИНИ СТЕПАНІВНИ ШПАЧЕНКО 

з с. Воронківці (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.).

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

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

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

Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю, чоловік, діти та онуки

29 січня 70-річний ювілей відзначатиме 

ЄВГЕНІЙ МОЙСЕЙОВИЧ ЛЕПІКАШ 

із с. Бубнівка (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.).

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!

З повагою та вдячністю, 

колектив «Енеслко Агро» (Кернел)

Колектив підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) вітає іменинників 

січня, жителів сіл Хмельниччини.

14 січня — 

АНАСТАСІЮ ТЕРЕНТІЇВНУ МАШТАЛІР 

(с. Бубнівка, Волочиський р-н);

20 січня — 

ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

КРИЖАНІВСЬКОГО 

(с. Міцівці, Дунаєвецький р-н);

21 січня — 

ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА ДЯЧУКА 

(с. Великий Чернятин, Старокостянтинівський р-н);
28 січня — 

ВАСИЛЯ ЯКОВИЧА КОЛОВОРОТНОГО 

(с. Баглаї, Старокостянтинівський р-н);

29 січня — 

ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЦИКАЛЮКА 

(с. Воронківці, Старокостянтинівський р-н);

30 січня — 

МАРІЮ НИКАНОРІВНУ ДЕГТЯР 

(с. Чернелівка, Красилівський р-н);

19 лютого — 

СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА РОМАНЮКА 

(с. Мала Побіянка, Дунаєвецький р-н).

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!

Щоб ніколи не знали Ви втоми!
 Хай мир і злагода будуть у домі, 
Хай Господь дарує надію й тепло
 На довгі літа, на щастя й добро!

ВIТАЄМО!
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

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

ФАХІВЕЦЬ ІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(м. Чортків, Тернопільська обл.)
 Досвід роботи на відповідній посаді 2-3 роки.
 Вища освіта, упевнений користувач ПК.
 Знання програми 1С: Бухгалтерія.
 Ініціативність.

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

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

АГРОНОМ 

(Городок, Дунаївці, Віньківці, Кам’янець-Подільський, Нова Ушиця, 
Маків, Хмельницька обл.) 

 Досвід роботи від 2 років.
 Агрономічна освіта. Готовність до переїзду.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

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

КЕРІВНИК АВТОПАРКУ 

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Вища освіта за напрямком інженерія (автотранспорт).
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років.
 Досвід організації та управління автопарком, у т. ч. вантажного 

транспорту.
 Орієнтація на результат.
 Вміння працювати в команді.
 Стресостійкість.

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

ПОБУДУЙ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ!

Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та екс-
портер соняшникової олії, ключовий 
постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Свою про-
дукцію Кернел експортує 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.

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

Чекаємо ваші резюме:                      Детальна інформація за номером:
e-mail: student@kernel.ua                     +38 (050) 311 65 89

Ми запрошуємо молодих, активних та 
цілеспрямованих студентів взяти участь 
у конкурсі на наступні вакансії:

БУХГАЛТЕР-АУДИТОР
м. Київ

СПЕЦІАЛІСТ З ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ
м. Київ

СПЕЦІАЛІСТ ПО СУПРОВОДУ 
БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
м. Київ

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
Кіровоградська обл.

МЕНЕДЖЕР З ЯКОСТІ
Кіровоградська обл.

ЮРИСТ
Кіровоградська обл.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ
Миколаївська обл.

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Одеса

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОБЛАДНАННЯ
м. Черноморськ 

ЛАБОРАНТ
Полтавська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
м. Пирятин

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
Харківська обл.

ЛАБОРАНТ
Харківська обл.

БУХГАЛТЕР
Хмельницька обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
Чернігівська обл.

Кернел – це більше ніж роботодавець. Насамперед це Компанія, яка надихає, 
дає свободу для інтелектуального розвитку, дарує енергію для заміщення стереотип-
них дій творчістю, створює умови та безмежні можливості для вдосконалення. Кернел 
- це флагман інновацій, драйвер глобальних змін у житті кожного з нас та всієї України. 
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