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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

Є КОМАНДА. Кожен 
кернелівець — це висококласний 

фахівець, який любить свою 
роботу, знає, як виконувати її 

результативно. Ми продовжуємо 
знайомити Вас з історіями успіху 
тих, хто будує успішне майбутнє 

своїх родин та всієї України.

IНФРАСТРУКТУРАIНФРАСТРУКТУРА
Сьогодні до Вашої уваги —
чергова ПОРЦІЯ ДОБРИХ 

СПРАВ ВІД КЕРНЕЛ. 
Зокрема, за фінансової  

підтримки підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» у 
с. Стара Пісочна 

(Городоцький р-н, 
Хмельницька обл.) з’явився 
пам’ятник Героям Майдану.

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
У нашій багатонаціональній 

країні з багатовіковою історією 
одним із найцінніших надбань 

є культура, а будинки культури 
є центрами тяжіння для 

всіх, кому ДОРОГИЙ СВІТ 
МИСТЕЦТВА. Саме для 

такого закладу в с. Велика 
Побійна кернелівці придбали 

акустичну систему вартістю 
25 тис. грн.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА
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Газета виходить за пiдтримки 
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату, запаси палива в Україні становлять:

Дорогi друзі!
Нарешті настала довгоочікувана 

весна. Кожен з нас із нетерпінням чекає 
на теплі дні, сповнені сонцем та новими  
сподіваннями. Для мешканців сіл, як і 
для кернелівських аграріїв, прихід вес-
ни — це завжди пожвавлення, початок 
наполегливої праці, за якою скучили 
руки трудівників. Тому, користуючись 
нагодою, хотілося б побажати їм гарних 
результатів діяльності та прихильності 
погоди.

А поки давайте поговоримо про те, 
якими новинами та подіями запам’ятав-
ся лютий для мешканців сіл Хмельнич-
чини й Тернопільщини, де працюють 
агропідприємства Кернел та БФ «Разом 
з Кернел».

Спершу звернемо увагу на такий 
важливий момент діяльності агропід-
приємств Компанії, як сплата податків. 
Адже сумлінне перерахування подат-
кових коштів орендарем — це запорука 
поповнення місцевих бюджетів і, відпо-
відно, можливість створювати гідні умо-
ви життя в українському селі. Про те, 
скільки податків сплатили кернелівські 
агропідприємства регіону у 2017 році і 
як розподілено ці кошти, читайте у ви-
пуску.

Важливою та дієвою для меш-
канців хмельницьких і тернопільських 
сіл стала допомога кернелівців у по-
кращенні інфраструктури. Зокрема, 
за фінансової участі підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодій-
ного фонду встановлено пам’ятник Ге-
роям Майдану в с. Стара Пісочна (Го-
родоцький р-н, Хмельницька обл.). А 
навколо приміщення школи у смт Мель-
ниця-Подільська (Борщівський р-н, Тер-
нопільська обл.) за співфінансування 
«Агрополіс» (Кернел) замінено огорожу.

Компанія вкотре надала підтрим-
ку сільській культурі та спорту. Під-
приємство «Енселко Агро» (Кернел) і 
БФ «Разом з Кернел» направили кошти 
на придбання спортивного інвентарю 
для ФК «Юність» с. Вівся (Чемеровець-
кий р-н, Хмельницька обл.) та на заку-
півлю акустичної системи для Будинку 
культури с. Велика Побійна (Дунаєвець-
кий р-н, Хмельницька обл.).

Продовжили кернелівці й про-
ект із комп’ютеризації соціальних 
установ села. Саме підприємство 
«Агрополіс» (Кернел) потурбувалося 
про те, щоб комп’ютери зявилися у 
виконкомі с. Жниброди та школі с. Пе-
редмістя (Бучацький р-н, Тернопільсь-
ка обл.), а також у школі с. Шупарка 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.).

Разом з Кернел свій 90-річний юві-
лей відзначила Марія Діхтяр, жителька 
села Чернелівка (Красилівський р-н, 
Хмельницька обл.). Традиційно 15 люто-
го представники Компанії відвідали ро-
дини загиблих воїнів-афганців — Олега 
Небрачного (с. Бубнівка) та Віталія Ко-
лодія (с. Баглаї) Волочиського району 
Хмельниччини. Світлини з цих подій Ви 
також знайдете на сторінках видання.

Крім того, в номері на Вас чекають 
корисні поради, новини, вакансії Ком-
панії, а також історії тих, хто будує свою 
кар’єру в Кернел.

Дякуємо за довіру! І за те, що зали-
шаєтеся з нами!

Добра та весняного настрою!

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

 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

Для компанії Кернел сумлінна сплата податків була й залишається обов’язковим принципом діяльності. 
У рейтингу сплати податків серед сільгоспвиробників України агропідприємства Кернел посідають 

перші місця. Левова частка податкових коштів, які перераховує Компанія, використовується для 
підвищення рівня благоустрою та інфраструктури сіл. Тож логічно, що сільські громади повинні 

бути зацікавлені в присутності такого потужного інвестора, як Кернел.

У 2017 РОЦІ ПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ І ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

СПЛАТИЛИ ПОНАД 262  МЛН ГРН ПОДАТКІВ

Хмельницька обл.

141 млн 570 тис. грн

Тернопільська обл.

23 млн 461 тис. грн

ЗАГАЛЬНА 
СУМА ПОДАТКІВ 

понад 
262 млн грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОДЕРЖАВ 

97 млн грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОТРИМАЛИ 

165 млн грн

Тернопіль

Хмельницький

На 1 лютого 

2018 р., 

тис. т

Приріст, зниження (–) на 1 лютого 

2018 р., у % до

1 січня 2018 р. 1 лютого 2017 р.

Вугілля кам’яне 2898,4 -10,2 -17,9

Бензин моторний 170,6 48,0 29,6

Газойлі 

(дизельне пальне)
304,4 66,6 53,7

Мазути топкові важкі 119,7 9,0 -19,6

Пропан і бутан скраплені 27,0 76,8 92,9
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  АКТУАЛЬНО

ЯК ЗМIНИТЬСЯ ЖИТТЯ 
УКРАЇНЦIВ У 2018 РОЦI?

Більшість реформ, запущених у 2017-му, повноцінно почали працювати вже на 

початку січня 2018 року. Що зміниться в житті українців, бізнесі та різних сферах 

економіки?

 ТАРИФИ. У 2018 році на українців знову чекає 
підвищення цін на електроенергію. Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики і комунальних послуг, має на-
мір підвищити ціни на 16%. Оптово-ринкові ціни 
вже в січні зростуть на 9,5%. Ще одне підвищення 
заплановане на квітень.

Експерти не виключають, що у 2018 році 
зростуть також ціни на газ для споживачів, оскіль-
ки підвищення тарифів є одним з пунктів мемо-
рандуму про співпрацю з МВФ. У Міністерстві 
енергетики та вугільної промисловості обіцяють 
утримати зростання тарифів і переглянути дого-
вір з фондом. Однак для промислових споживачів 
ціни на газ уже виросли на 8,4%.

 АБОНПЛАТА Й СОРТУВАННЯ СМІТТЯ. 
Серйозні зміни торкнуться сфери ЖКГ. Влітку 
2018 року буде введено абонплату за опалення, 
воду, утримання та ремонт будинків. Таким чи-
ном, за опалення доведеться платити цілий рік, а 
за воду — навіть у тому випадку, якщо ви нею не 
користувалися.

З 10 червня 2018 року облік тепла, води та 
газу буде проводитися за лічильниками — загаль-
нобудинковими або індивідуальними.

У нинішньому році також набуває чинності 
Закон «Про відходи», який передбачає сортуван-
ня сміття. Згідно з документом, кожен українець 
зобов’язаний сортувати відходи за видами ма-
теріалів: метал, скло, папір, пластик, органіка. 
Однак на даний момент можливості для такого 

сортування практично відсутні — немає окремих 
контейнерів для кожного виду сміття, також не за-
тверджено «послідовність операцій зі сміттям». 
Відзначимо, що про сортування відходів політики 
вперше заговорили ще у 2012 році. У Верховній 
Раді зареєстровано близько 20 пропозицій щодо 
сортування відходів, проте регламентні докумен-
ти досі відсутні.

 ЦІНИ. З січня 2018 року в Україні подорожчає 
стаціонарний зв’язок. У містах ціни на послуги Ук-
ртелекому зростуть на 7,3%, у селах — на 14,5%. 
За зв’язок доведеться заплатити від 63 грн до 
74 грн залежно від тарифу й населеного пункту.

З січня 2018 року почали діяти нові прави-
ла безмитного ввезення товарів, у тому числі в 
міжнародних поштових та експрес-відправлен-
нях. Тепер без податків можна буде отримати 
лише три посилки з зарубіжних країн на загаль-
ну суму не більше 150 євро. Решта посилок об-
кладатиметься податком, митом і акцизом. А із 
зарубіжних поїздок українці зможуть без мита 
ввезти в Україну товарів на суму до 500 євро 
(до 1000 євро — в аеропортах).

 ДРІБНІ ГРОШІ. Національний банк України має 
намір припинити карбування монет номіналами 1, 
2, 5 і 25 копійок. З дрібних монет в Україні зали-
шаться 10 і 50 копійок. Рішення НБУ обумовлено 
тим, що виготовлення монет перевищує їхню вар-
тість, а самі монети припинили відігравати суттє-
ву роль у розрахунках за товари. На даний момент 
остаточне рішення не прийнято, проте проект по-

станови підготовлений. В НБУ пропонують округ-
ляти загальну суму покупки до найближчої суми, 
яка закінчується на нуль копійок.

 НОВА ШКОЛА. У 2018 році у перший клас під-
уть діти, які мають випробувати на собі масштаб-
ну реформу освіти в Україні. Тепер шкільна освіта 
розтягнеться на 12 років, три з яких будуть про-
фільними (учні зможуть обирати предмети для 
вивчення).

У вишах тривалість навчання скоротиться на 
рік. Щоб отримати диплом бакалавра, студентам 
необхідно буде вчитися три роки замість чоти-
рьох.

Відзначимо, що у 2018 році стартує лише 
реформа початкової школи. Реформування се-
редньої та вищої школи відбуватиметься в міру 
дорослішання першокласників.

 ДОВГООЧІКУВАНА ПЕНСІЯ. У 2018 році на 
повну силу запрацює прийнята торік Пенсійна 
реформа. Тепер для виходу на пенсію в 60 років 
українцям необхідно мати 25 років стажу (раніше 
необхідно було тільки 15 років). Щорічно необ-
хідний для виходу на пенсію стаж зростатиме, і 
до 2028 року досягне 35 років. Більш того, укра-
їнцям, які не відпрацювали хоча б 15 років, пенсія 
не передбачена.

Вже з 2018 року коефіцієнт оцінки одного 
року страхового стажу буде зменшений з 1,35 до 
1. Цей коефіцієнт використовується для обчис-
лення пенсії та впливає на її розмір.

Формально пенсійний вік законодавці підви-
щувати не стали, проте через нові вимоги саме 
це й відбулося. У зв’язку з необхідністю праце-
влаштування фахівців літнього віку, Верховна Рада 
прийняла зміни до Закону «Про зайнятість насе-
лення». Згідно з документом, запроваджується 
квота для підприємств на працевлаштування фа-
хівців передпенсійного віку (співробітників, яким 
до виходу на пенсію не вистачає менше 10 ро-
ків стажу). Штраф за невиконання квоти стано-
вить всього два прожиткових мінімуми (з 1 січня 
2018 року для працездатних осіб він дорівнює 
1762 гривням). Квота для підприємств чисель-
ністю від 8 до 20 осіб — 1 співробітник. Для ве-

ликих підприємств — 5% від усієї чисельності 
співробітників.

 МЕДРЕФОРМА. Набуває чинності й Медична 
реформа. До липня 2018 року українці повинні ви-
брати й укласти договір з сімейним лікарем. До-
говір з лікарем необхідно укладати за допомогою 
програми EHealth, яка на даний момент працює 
в тестовому режимі. Перехідний етап, коли ліка-
рі продовжать приймати пацієнтів без договору, 
становитиме один рік. Вся інформація про пацієн-
та зберігатиметься в електронному вигляді. Дохід 
лікаря залежатиме від кількості пацієнтів, за кож-
ного з яких держава виплачує компенсацію.

Передбачається, що первинна допомога 
пацієнтам надаватиметься безкоштовно. Безко-
штовними залишаться невідкладна допомога, ді-
агностика та профілактика захворювань. Послуги 
алергологів, венерологів, гінекологів, кардіологів, 
логопедів, нейрохірургів теж залишаються без-
коштовними. Не потрібно буде платити за базові 
аналізи й деякі медикаменти з програми «Доступ-
ні ліки», проте доведеться заплатити за послуги 
зубного лікаря. Для фінансового контролю буде 
створено Національну службу здоров’я.

 ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. У 2018 році во-
діям доведеться запам’ятати кілька нових правил.

Максимально припустиму швидкість у на-
селених пунктах було знижено з 60 км/год до 50 
км/год. Нова норма допоможе знизити кількість 
ДТП з летальними наслідками.

Також з 2018 року наберуть чинності нові 
правила паркування. На автомобілі, припарковані 
в недозволених місцях, очікує примусова евакуа-
ція. Значно зросли і штрафи. За несплату парков-
ки водія можуть оштрафувати на суму, що у 20 ра-
зів перевищує вартість однієї години паркування.

Ще одне нововведення чекає водіїв, які впер-
ше отримують права. Нові права будуть дійсними 
лише два роки. Постійні права видаватимуться в 
сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ 
на 30 років за умови, що водій зробить за два роки 
не більше двох порушень. Якщо ж новачок зро-
бить три та більше порушень, під час отримання 
постійних прав на нього чекають повторні іспити.

ПРОДУКТ «ВIД НАСЕЛЕННЯ»: 
РИЗИКИ Й СПОДIВАННЯ

Сировина для переробних підприємств від сільських приватних 

домогосподарств здебільшого не відповідає встановленим нормам 

і стандартам

Усі пам’ятають крилату фразу: 
«Пийте, діти, молоко — будете 
здорові!» Однак, схоже, вона 

тепер не відповідає дійсності, адже, 
як зазначають експерти, на україн-
ському ринку молочних продуктів 
дедалі частіше трапляються виро-
би неналежної якості, а деякі з них 
шкідливі для здоров’я, тим більше 
дитячого.

Здавана вважається, що моло-
ко позитивно впливає не лише на 
фізичний, а й на духовний розви-
ток людини. Користь цього цінного 
продукту не раз була доведена. Нам 
лишається тільки дбати про своє 
здоров’я, вживаючи цей продукт. 
Як стверджують учені, ризик таких 
захворювань, як інсульт і гіпертонія, 
у разі вживання молочних продуктів 
знижується на 50%.

За оцінками аналітиків, в Україні 
виробляють багато низькосортного 
молока, яке закуповують переробні 
підприємства. Саме продукція, ви-
роблена у приватних господарствах 
сільських жителів, часто не відпові-
дає встановленим нормам та стан-
дартам якості.

П’ять років — 
багато чи мало?

З 1 січня 2018 року Україна мала 
відмовитися від закупівлі молока у 
населення. Впровадження цієї нор-
ми перенесли на 1 липня нинішньо-
го року, коли країна має виконати 
прописані в Угоді про асоціацію з ЄС 
положення про санітарно-гігієнічні 
норми, які стосуються молочної си-
ровини. Згідно з вимогами, усе не-
безпечне молоко, яке на сьогодні 
становить близько 75% вироблено-
го в країні, має зникнути з вітчизня-
ного ринку.

Це означає, що приватні домо-
господарства могли б постраждати 
від нововведень, оскільки саме вони 
виробляють низькоякісну сировину. 
Але перехідний період триватиме 
значно довше: наказ про заборону 
закупівлі має бути впроваджено до 
2022 року.

Чим же відрізняється молоко 

другого сорту від решти ґатунків 

та що означає термін «безпечне 

молоко»?

Основними відмінностями між 
ґатунками молока, як пояснюють 
фахівці, є загальна бактеріальна за-
брудненість, кількість соматичних 
клітин і кислотність. Протягом остан-
ніх двох десятиліть багато говорять 
про невідповідність якості молока з 
приватних селянських господарств 
вимогам у галузі переробки. Уперше 
цю тему підняли ще у 2004 році, коли 
Україна стала членом СОТ та взя-
ла на себе зобов’язання вирішити 
проблему. Але на практиці питання 
весь час переводили з економічної 
площини в політичну: говорили про 
те, що це негативно позначиться на 
сільському населенні. І так від вибо-
рів до виборів.

Як пригадують господарники, 
спроби поліпшити якість молока 
робили не раз. За останні 15 років 
чимало фінансових ресурсів — як 
державних, так і від донорів — було 
спрямовано саме на те, аби по-
кращити якість молока у приватних 
домогосподарствах. Проводили 
роз’яснювальну роботу, зокрема 
чимало семінарів. Але, на жаль, очі-
куваного результату це не дало, хоча 

  МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ

якість сирого молока стала вищою. 
Брак сировини змушує переробні 
підприємства купувати молоко низь-
кої якості. Була державна програма, 
спрямована на відшкодування вар-
тості доїльних апаратів для приват-
ного сектору. Проте це не спрацюва-
ло — високої якості молока вимага-
ють не всі переробні підприємства, 
що дає змогу виробникам у приват-
них селянських господарствах не 
надто перейматися цим питанням.

Як вважають у Асоціації вироб-
ників молока, жорстка заборона ви-
користання молока другого сорту, 
якого на ринку ще дуже багато, ста-
не стимулом для поліпшення його 
якості. Проте, як і планують ініціато-
ри нововведення, різкого переходу 
не буде. Для того, аби підприємства 
не переробляли низькосортне мо-
локо, передбачено перехідний пері-
од на  п’ять років. Отже, у виробників 
і переробників буде час вибудувати 
так званий холодний ланцюжок, аби 
забезпечити його якість, навчити на-
селення, як правильно збирати мо-

локо, дотримуватися санітарно-гігі-
єнічних вимог. Вочевидь, виробники 
чекають допомоги й від держави, 
яка також має подбати, наприклад, 
про відшкодовування закупівлі до-
їльних апаратів, як це було раніше, 
надати певні дотації. Сприятимуть 
підвищенню культури виробництва 
й створенню сімейних ферм та коо-
перативів, у чому, приміром, Черка-
щина вже має неабиякий досвід.

Чи вдасться зробити все необ-
хідне за п’ять років — покаже час. 
У всякому разі, у деяких громадах 
думають над тим, як налагодити ви-
робництво високоякісного продукту 
і, вклавши кошти, продавати його 
дорожче. Хтось пропонує створю-
вати групи, які працюватимуть із 
районними та обласними радами 
щодо надання коштів з бюджету на 
створення «холодного ланцюжка». 
Десь міркують над можливим ство-
ренням накопичувача-холодиль-
ника.
Словом, зміни у молочній галузі 

вже стукають у двері. З
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

НА ЧАСI – КОМП’ЮТЕРИЗАЦIЯ
Людство завжди прагнуло полегшити собі життя. З метою удосконалення робочих процесів, для простішого виконання 

завдань люди винаходили все нові й нові пристрої. Але справжня революція відбулася тоді, коли вчені представили 

світові шедевр людського генія — комп’ютер. Складно оцінити, яку роль сьогодні відіграє цей пристрій у нашому житті.

Сказати, що важливу — значить, практич-
но нічого не сказати. Якщо з ладу вийде 
комп’ютер на підприємстві чи в установі, 

то це може спричинити безліч проблем: зупи-
няється маса процесів, іноді навіть виробничий. 
Проблемно й тим закладам, де такої техніки 
бракує.

Саме тому підприємства компанії Кернел 
спільно з БФ «Разом з Кернел» намагаються по 
можливості підтримувати соціальні установи сіл 
у розрізі забезпечення необхідним комп’ютер-
ним устаткуванням та підключення до інтернет-
мережі.

Так, у січневому випуску газети ми роз-
повідали вам про те, як завдяки фінансуван-
ню підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та 
Благодійного фонду до інтернету було підклю-
чено школу села Пилява, а для школи села За-
ставці — придбано сучасну оргтехніку (Старо-
синявський р-н, Хмельницька обл.). Сьогодні 
ми продовжуємо розповідати про те, як триває 
процес комп’ютеризації разом з Кернел у селах 
Тернопільщини.

Так, підприємство «Агрополіс» (Кернел) по-
дбало про те, щоб комп’ютер з’явився у викон-
комі с. Жнибороди Бучацького району області. 
Також у рамках проекту комп’ютеризації відпо-
відне обладнання отримали школи с. Передміс-
тя цього ж району та с. Шупарка Борщівського 
району.

— Завдяки фінансовій підтримці підпри-
ємства «Агрополіс» (Кернел) нам вдалося реа-
лізувати важливий проект — провести інтренет 
до початкової та старшої шкіл с. Жнибороди, 
де навчаються 70 учнів, та придбати сучасний 
ноутбук для виконкому сільської ради, — роз-
повідає Володимир Василенко, голова с. Жни-
бороди. — В умовах глобальної інформатизації 
та комп’ютеризації така допомога від Компанії 
стала надважливою. Крім того, додам, що у 
минулі роки за кошти від Кернел нам вдалося 
відновити систему освітлення на чотирьох сіль-
ських вулицях. Плануємо цьогоріч завершити 
цей процес, освітливши ще одну вулицю, звіс-
но, не без підтримки кернелівців. Дуже дякую 
аграріям за розуміння та допомогу у вирішенні 
проблем села!

Підприємство «Агрополіс» (Кернел) передає Підприємство «Агрополіс» (Кернел) передає 

комп’ютерну техніку для виконкому сільради комп’ютерну техніку для виконкому сільради 

с. Жнибороди, а також для шкіл с. Передмістя с. Жнибороди, а також для шкіл с. Передмістя 

(Бучацький р-н, Тернопільська обл.) (Бучацький р-н, Тернопільська обл.) 

та с. Шупарка (Борщівський р-н, та с. Шупарка (Борщівський р-н, 

Тернопільська обл.)Тернопільська обл.)

АКУСТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ СIЛЬСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
У нашій багатонаціональній країні з багатовіковою історією одним із найцінніших надбань є культура. 

Працівники цієї сфери — люди, котрі несуть у світ світло знань і радість творчості, а будинки культури є 

центрами тяжіння для всіх, кому дорогий світ мистецтва.

Такий заклад існує й у селі Ве-
лика Побійна, що в Дунаєвець-
кому районі Хмельниччини. 

Наразі при Будинку культури під ке-
рівництвом художнього натхненника 
Бориса Саміляка діє ансамбль «Обе-
ріг». Цей колектив добре відомий не 
лише селянам, а й на рівні області. 
Також на базі закладу працюють жі-
ночі та чоловічі вокальні групи, тан-
цювальний гурток. Одним словом, 
культура тут на належному рівні.

Староста села Любов Лукова 
розповідає, що фактично на всі дер-
жавні та релігійні свята в культурно-
му осередку проходять тематичні 
заходи.

— Ми організовуємо вечори до 
новорічно-різдвяних свят, Дня Пе-
ремоги, Дня незалежності, Дня вчи-

теля, — додає наша співрозмовни-
ця. — На свята до нас сходяться чи-
мало місцевих жителів, як молодь, 
так і люди поважного віку.

Донедавна одним з важливих 
питань для колективу закладу була 
відсутність відповідного устаткуван-
ня, яке забезпечувало б належний 
рівень підготовки та проведення 
заходів, — сучасної акустичної сис-
теми. Придбати за власний кошт 
таке обладнання колективу Будин-
ку культури було не під силу, бо ко-
штує воно недешево. Тоді громада 
звернулася з проханням до підпри-
ємства «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». І аграрії не 
відмовили.

— З компанією Кернел ми бага-
то років маємо налагоджену співп-

рацю. Кернелівці є найбільшими 
орендарями земель сільради та 
помічниками у вирішенні проблем 
соціальної сфери та благоустрою, —
продовжує Любов Лукова. — При-
ємно, що Компанія підтримує й куль-
туру. Акустична система вартістю 
25 тис. грн стала нам у пригоді. Гро-
мада щиро вдячна Кернел за таку 
вагому підтримку.

Важливо, що підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» надають усебічну 
підтримку селу Велика Побійна та 
його жителям. Раніше за співфінан-
сування Компанії було закуплено 
стільці для місцевої школи, проведе-
но заміну вікон у бібліотеці та примі-
щенні того ж таки Будинку культури, 
перекрито дах сільської церкви. Та-

кож кернелівці допомагали в ремон-
ті доріг — надали транспорт для ви-
везення щебню та грейдер. Щороку 
представники Компанії вітають учнів 
з Новим роком, а першокласників —
з Днем знань, виділяють кошти на 

придбання подарунків місцевим 
жителям у рамках проведення Дня 
села та учасникам АТО — у рамках 
відзначення Дня козацтва. Вагомою 
також є адресна допомога Кернел 
для пайовиків.

Громада Громада 

с. Велика Побійна с. Велика Побійна 

(Дунаєвецький р-н,(Дунаєвецький р-н,

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)

та колектив місцевого та колектив місцевого 

Будинку культури Будинку культури 

дякують підприємству дякують підприємству 

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

за сучасну акустичну за сучасну акустичну 

системусистему
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

Для компанії Кернел сумлінна сплата податків була й залишається обов’язковим принципом діяльності. У рейтингу сплати 

податків серед сільгоспвиробників України агропідприємства Кернел посідають перші місця. І це є надважливим показником. 

Адже саме добросовісна сплата податків у аграрному секторі є запорукою стабільного розвитку сільських територій, бо левова 

частка коштів, які перерахувала Компанія, використовується для підвищення рівня благоустрою та інфраструктури сіл, у 

яких кернелівці орендують земельні наділи. Тому логічно, що сільські громади повинні бути зацікавлені у присутності такого 

потужного інвестора, як Кернел.

Зпідсумками 2017 року аграрні підприємства Ком-
панії, які працюють у селах Хмельницької й Терно-
пільської областей, сплатили понад 262 млн грн 

податків. З них 165 млн грн отримали місцеві скарбниці, 
97 млн грн — державний бюджет.

До державної скарбниці сплачувався єдиний со-
ціальний внесок (ЄСВ), податок на додану вартість, а 
також військовий збір з орендної та заробітної плати. 

До місцевих бюджетів районів і сіл сплачувалися пода-
ток з орендної плати за земельні паї, із заробітної плати 
працівників, єдиний податок 4-ї групи (з кількості обро-
блювальної землі), екологічний податок, рентна плата 
за надрокористування тощо.

Зауважимо, що крім сумлінної сплати податків 
агропідприємства Кернел спільно з БФ «Разом з Кер-
нел» успішно реалізовують соціальні програми, спря-

мовані на розвиток сільських територіальних громад. 
Мова йде про фінансування Компанією важливих 
проектів з покращення рівня освіти, медицини, куль-
тури, спорту, а також ремонту сільських доріг, водо-
гонів, вуличного освітлення. Торік Кернел інвестував 
у соціальну сферу сіл Хмельниччини й Тернопільщини 
9 млн грн. У рамках всієї Компанії ця цифра сягнула 
27 млн грн.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ТИМ, СКІЛЬКИ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ВІД КЕРНЕЛ ОТРИМАЛИ МІСЦЕВІ СКАРБНИЦІ РЕГІОНУ, 

ВИ МОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ:

ЗАГАЛЬНА СУМА ПОДАТКІВ 

понад 262 млн грн

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ОТРИМАВ 

97 млн грн

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ОДЕРЖАЛИ 

165 млн грн

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Херсон

Сімферополь

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

ДніпроВінниця

Житомир

РівнеЛуцьк

Львів

Ужгород
Івано-

Франківськ

Чернівці

Тернопіль
Хмельницький

Суми

Чернігів

Полтава
ХарківКиїв

Черкаси

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Державний бюджет 65 млн 371 тис. грн

Місцеві податки 141 млн 570 тис. грн

Волочиський  район 12 млн 74 тис. грн

Віньковецький район 10 млн 663 тис. грн

Городоцький район 14 млн 146 тис. грн

Дунаєвецький район 16 млн 275 тис. грн

Кам’янець-Подільський 
район

11 млн 465 тис. грн

Красилівський район 1 млн 161 тис. грн

Летичівський район 193 тис. грн

Новоушицький район 7 млн 497 тис. грн

Полонський район 4 млн 282 тис. грн

Старокостянтинівський 
район

30 млн 864 тис. грн

Старосинявський район 6 млн 870 тис. грн

Славутський район 765 тис. грн

Чемеровецький район 8 млн 41 тис. грн

Ярмолинецький район 8 млн 183 тис. грн

Хмельницький район 7 млн 100 тис. грн

УДКСУ 
у м. Хмельницькому

1 млн 991 тис. грн

У 2017 РОЦI ПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ I ТЕРОНОПIЛЬСЬКIЙ ОБЛАСТЯХ  
СПЛАТИЛИ ПОНАД 262 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Державний бюджет 31 млн 672 тис. грн

Місцеві податки 23 млн 461 тис. грн

Борщівський район 8 млн 609 тис. грн

Бучацький район 2 млн 432 тис. грн

Заліщицький район 4 млн 746 тис. грн

Лановецький район 2 млн 829 тис. грн

Чортківський район 4 млн 845 тис. грн

Обсяг податкових 

надходжень залежить 

від кількості земельних 

ділянок, які орендують 

агропідприємства Компанії.



51 березня 2018 року

  ІНФРАСТРУКТУРА

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Фактично жоден випуск нашої газети не обходиться без матеріалів, у яких ми інформуємо про соціальні проекти, 

реалізовані за фінансової підтримки агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» і спрямовані на 

покращення рівня інфраструктури та благоустрою сіл Хмельниччини й Тернопільщини. Сьогодні до Вашої уваги — 

чергова порція добрих справ від Кернел. 

Мова піде про проект зі встановлен-
ня пам’ятника Героям Майдану в 
с. Стара Пісочна (Городоцький р-н,

Хмельницька обл.) та заміну огорожі на-
вколо приміщення школи у смт Мельниця-
Подільська (Борщівський р-н, Тернопільсь-
ка обл.). Бюджет витрат Компанії склав 
88 тис. грн. Подробицями діляться очільники 
вказаних населених пунктів.

Галина Слісарчук, 
староста с. Стара Пісочна

«З підприємством «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» наша громада має 
певний досвід співпраці. Раніше аграрії до-
помагали нам у ремонті криниць загального 

користування (йдеться про облагороджен-
ня даних об’єктів), а також у відновленні 
водопостачання в селі. Тож, коли ми звер-
нулися до Компанії з проханням підтримати 
ще один, не менш затратний та важливий 
проект — встановлення пам’ятника Геро-
ям Майдану, знову отримали позитивний 
результат і частину фінансів, потрібних 
на цю справу. Таким чином за кошти сіль-
ського бюджету та Кернел у центрі села, на 
місці, де колись був монумент комунізму, і 
який, згідно з законом про декомунізацію, 
був знятий, з’явився новий пам’ятник, при-
свячений майданівцям. Звісно, роботи на 
об’єкті ще не повністю завершено — у зв’яз-
ку з погодними умовами, проте вже зараз 

тут проходять урочистості. Хочу подякувати 
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодійному 
фонду за надану підтримку. Сподіваюся, 
що в поточному році співпраця з Компанією 
увінчається новими плідними для громади 
результатами».

Володимир Боднарчук, селищний голова 
Мельниці-Подільської

«Розпочну зі слів подяки на адресу підпри-
ємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Саме за фінансової підтримки 
цього орендаря ми вирішили важливе для 
сільської освіти питання. Мова про вста-
новлення огорожі навколо школи. Цей 
об’єкт не оновлювався останні 25 років, 

тож мав доволі непрезентабельний ви-
гляд. Завдяки об’єднанню зусиль місце-
вої влади та Компанії (проект було профі-
нансовано коштами, які були направлені 
з місцевого бюджету, а також виділені 
Кернел. — Ред.) ми досягли поставленої 
мети. Тепер навколо навчального  закладу 
встановлено 85 м сучасного паркану. За-
значу, що Компанія також підтримує інші 
сфери. Торік кошти направлялися на при-
дбання паливно-мастильних матеріалів 
для ліквідації сільських сміттєзвалищ, для 
впорядкування доріг комунальної власнос-
ті. Фінансову допомогу від Кернел отриму-
вали дві церкви, які працюють на території 
селищної ради, тощо».

  СПОРТИВНІ ІНІЦІАТИВИ

ПIДТРИМУЄМО «ЮНIСТЬ»!ПIДТРИМУЄМО «ЮНIСТЬ»!
Футбол — гра мільйонів. Гра, яку англійці подарували світу, а бразильці показали, 

як потрібно красиво перемагати. Гра, у якій кожен уболівальник, сидячи на трибуні 

чи перед екраном телевізора, почувається експертом.

У нашій державі футбол є доволі попу-
лярним. Проте ніхто не посперечається 
з тим, що, на жаль, в українській гли-

бинці навіть при великому бажанні та ініціа-
тиві створити футбольну команду, облашту-
вати поле для тренувань і стати активним 
учасником спортивного життя села, району, 
області — проблематично. А все через кошти.

Тому для агропідприємств компанії Кер-
нел та БФ «Разом з Кернел» розвиток спорту 
в підопічних селах незмінно був і залишається 
у пріоритеті. Кернелівські агропідприємства 
спільно з Благодійним фондом щороку інвес-
тують сотні тисяч гривень саме в цей напрям.

Нещодавно кернелівці презентували 
гравцям ФК «Юність» із села Вівся, що в Че-
меровецькому районі Хмельниччини, корисні 
подарунки — футбольні м’ячі. А ще підприєм-

ство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» профінансували транспорт для підве-
зення футболістів на районні змагання.

Футбольна команда «Юність» добре ві-
дома за межами рідного села. Спортсмени 
встигли заявити про себе на численних район-
них чемпіонатах. І це не дивно, бо тутешнє спор-
тивне захоплення має свою, нехай і не особ-
ливо довгу історію.

— Нашу команду було створено у 
2011-му, — розповідає Валерій Іващишин, 
тренер «Юності». — Перших два роки існування 
ми відіграли у нижчій лізі, а з 2015-го увійшли 
у вищу лігу, чим дуже пишаємося. Приємно, 
що у своєму захопленні маємо однодумців, 
зокрема й спонсорів, серед яких — підприєм-
ство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Дякуємо Компанії за підтримку!

Компанія Кернел бажає ФК «Юність» нових перемог та побільше голів, 

забитих у ворота суперників!

Дякуємо кожному учаснику команди за ініціативність і прагнення розвивати 

та популяризувати спорт у селі!

За фінансової підтримки підприємства «Енселко За фінансової підтримки підприємства «Енселко 

Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у с. Стара Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у с. Стара 

Пісочна (Городоцький р-н, Хмельницька обл.) Пісочна (Городоцький р-н, Хмельницька обл.) 

з’явився пам’ятник Героям Майдану з’явився пам’ятник Героям Майдану 

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

та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на встановлення та БФ «Разом з Кернел» направили кошти на встановлення 

огорожі навколо школи смт Мельниця-Подільська огорожі навколо школи смт Мельниця-Подільська 

(Борщівський р-н, Тернопільська обл.)(Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

Спортсмени Спортсмени 

ФК «Юність» вдячні ФК «Юність» вдячні 

підприємству «Енселко підприємству «Енселко 

Агро» (Кернел) таАгро» (Кернел) та

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

за підтримкуза підтримку
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та най-

більший в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий постачаль-
ник сільськогосподарської продукції 
з регіону Чорноморського басейну на 
світові ринки. Кернел щороку підтвер-
джує беззаперечне лідерство в усіх на-
прямках діяльності у регіонах присут-
ності та світових рейтингах. Протягом 
10 років акції Компанії торгуються на 
Варшавській фондовій біржі. У 2011 ро-
ці IPO Кернел було визнано найкращим 
у країнах Центральної та Східної Євро-
пи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах найкра-
щих роботодавців. У 2016-му Кернел 
визнано найбільш прозорою Компанією 
галузі АПК відповідно до Індексу про-
зорості найбільших компаній в Україні. 
У 2017 році Кернел успішно дебютував 
на ринку євробондів, розмістивши на 
Ірландській фондовій біржі п’ятирічні 
облігації. На частку Кернел припадає 

Іван Володимирович Богдан  
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), 

Заліщицький р-н, Тернопільська обл.Заліщицький р-н, Тернопільська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 4 роки 4 роки

«Оскільки я народився та виріс у сільській місцевості (селище Заводське, Тернопільська обл. — Ред.), то кращої зайнятості, ніж у аграрній 
сфері, для себе не бачив. Після школи закінчив курси трактористів-машиністів, і ось уже майже 22 роки працюю на сільськогосподарській 
ниві. До речі, жодного разу не пошкодував про свій вибір, адже обожнюю справу, якою займаюся, люблю землю та людей. Здебільшого долу-

чаюся до процесів посіву, внесення мінеральних добрив, закриття вологи тощо. Та й на підприємстві «Агрополіс» (Кернел) дуже подобається. 
Спрацювався з колективом, звик до гарного відношення до кожного співробітника. У Компанії створено всі умови для того, щоб співробітник 

почувався затребуваним і потрібним, а також мав змогу удосконалювати навики та уміння. Цьому сприяє систематичне оновлення парку техніки. 
Ось нещодавно отримали потужний агрегат Сase 340, уже навіть у роботі його випробували. Чи вважаю себе успішним? Напевно, так. Бо своєю 

роботою приношу користь суспільству та Компанії, у якій працюю».

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, 
досягнень і, відповідно, прибутковості 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. 

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Енселко Агро» (Кернел) 

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА (НА 
АВТОГРЕЙДЕР)

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Посвідчення тракториста категорії С.
 Досвід роботи.

АГРОНОМ
(Волочиський та Старокостянтинівський р-ни, 

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

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

 Посвідчення водія категорії С.
 Досвід роботи від 3 років.
 Посвідчення кранівника.

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

АГРОНОМ
(Городоцький,  Дунаєвецький, Віньковецький, Кам’янець-

Подільський, Новоушицький р-ни, Хмельницької обл.)
 Агрономічна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.
 Готовність до переїзду.
 Наявність посвідчення водія категорії В.

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

 Досвід роботи від 2 років.
 Наявність допуску до роботи зі спецтехнікою.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Наявність посвідчення водія категорії D1.
 Досвід роботи від 2 років.

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

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК 
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький, 

Гусятинський р-ни Тернопільської обл.)
 Посвідчення кранівника.
 Досвід роботи від 2 років.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

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

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

 Знання основ бухгалтерського обліку та програми 1С: 
Бухгалтерія.

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

близько 8% світового виробництва со-
няшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», 
«Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою 
продукцію Кернел постачає у більш ніж 
60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет 
і Туреччина. Переробні потужності Кер-
нел становлять 3,5 млн тонн насіння со-
няшника на рік, що дозволяє отримувати 
1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 
1,3 млн тонн соняшникового шроту. Iз 
2010 року Кернел активно розвиває 
аграрний напрямок дiяльностi — сiль-
госпвиробництво. Щороку Кернел по-
стачає на міжнародні ринки приблизно 
5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, 
сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппро-
дукцію у більш ніж п’яти тисяч виробни-
ків, а також вирощуючи власну на понад 
600 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на територiї 
присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-

альна 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 реалi-
зацiї цiєї програми агропiдприємства 
Компанiї створили однойменний Всеу-
країнський Благодiйний фонд «Разом з 
Кернел». У Хмельницькій області Ком-
панія обробляє землі в Кам’янець-По-
дільському, Віньковецькому, Городоць-
кому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, 
Чемеровецькому, Ярмолинецькому, 
Красилівському, Старокостянтинівсько-
му, Старосинявському, Волочиському, 
Полонському, Славутському, Летичів-
ському та Хмельницькому районах об-
ласті. На Тернопільщині Кернел орендує 
земельні наділи в Чортківському, Бор-
щівському, Заліщицькому, Бучацькому, 
Лановецькому районах. На вказані підо-
пічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ЮВIЛЕЙ ПАЙОВИКА 
30 січня солідний 90-річний ювілей відсвяткувала 

Марія Никанорівна Діхтяр, жителька села Чернелівка 

Красилівського району Хмельниччини.

Жінка пройшла нелегкий життєвий шлях, з 12 років вона по-
чала працювати у колгоспі. Але Марія Никанорівна досі збе-
регла бадьорість духу. І хоча своїх дітей не мала, проте всю 

любов і тепло віддавала племінникам.
Для підприємства «Енселко Агро» (Кернел) вітати своїх пайови-

ків зі знаменними датами вже стало багаторічною традицією. Ось 
і тепер, у цей ясний зимовий день, на поріг Марії Діхтяр завітали 
кернелівці з щирими словами вітань і гарним подарунком. Ювілярка 
щиро раділа гостям та від душі бажала всім дожити до її років.

ЇХНIЙ ПОДВИГ НЕ ЗГАСНЕ У ВIКАХ
Традиційно напередодні 15 лютого, річниці виведення військ з Афганістану, 

представники агропідприємств компанії Кернел та Благодійного фонду 

«Разом з Кернел» у всіх регіонах України відвідують воїнів-афганців та їхніх 

рідних, беруть участь у заходах із вшанування подвигу цих героїв.

Ц
ьогоріч працівни-
ки «Енселко Агро» 
(Кернел) завітали 

на Волочищину, де від-
відали  родини загиблих 
воїнів-афганців — Олега 
Небрачного (с. Бубнів-
ка) та Віталія Колодія 
(с. Баглаї). Тут кернелів-
ців зі сльозами на очах 
зустріли матері поле-
глих Лідія Кіндратівна та 
Галина Кирилівна. Бача-
чи біль цих людей, розу-
мієш, що сьогодні го-
ловне — не допустити 
подібної трагедії. Слава 
Героям, подвиг яких за-
карбувався у віках!

Представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) відвідують родини воїнів-Представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) відвідують родини воїнів-

афганців із сіл Баглаї та Бубнівка (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)афганців із сіл Баглаї та Бубнівка (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

Марія Діхтяр із с. Чернелівка Марія Діхтяр із с. Чернелівка 

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

приймає вітання від представників приймає вітання від представників 

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

БФ «Разом з Кернел»БФ «Разом з Кернел»
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ЯК ЗДОЛАТИ ЦВIЛЬ 
В ОСЕЛI?

Чорно-зелені розводи або плями цвілі на стінах та стелі — 

не найкраща прикраса будинку. Але навіть якщо не розглядати це 

явище з естетичної точки зору, цвіль становить небезпеку 

для здоров’я людей.

Цвіль, пліснява — це все назви грибка, що однаково добре поширюється 
й по каменю, й по цеглі, й по дереву. До того ж цей грибок токсичний. 
Цвілеві грибки виділяють токсини, які можуть викликати хронічні брон-

хіти, бронхіальну астму, ревматизм, слабкість і підвищену стомлюваність.
Зазвичай цвіль з’являється у вологих приміщеннях з поганою вентиляці-

єю. Від її появи ніхто не застрахований.

У будинку цвіль може виникнути з таких причин:

 Промерзання зовнішніх стін. Через ненадійне зчеплення штукатурки з по-
верхнею стіни промерзають і відволожуються. Цвіль при цьому утворюється 
на стиках, в кутах і зовні нагадує чорний наліт.

 Погана вентиляція. Особливо цей чинник впливає на атмосферу кухні та 
ванної кімнати, де вологість майже завжди підвищена. Щільні пластикові ві-
кна, відсутність системи кондиціювання, нерегулярне провітрювання — вна-
слідок цього по стінах розповзається грибок.

 Ґрунтова вогкість. Через неправильне влаштування горизонтальної ізо-
ляції цвіль може спостерігатися на стиках між підлогою та стінами.

 Неполадки у водопроводі. При трубах, що підтікають, цвіль швидко по-
ширюється. Якщо проґавити початкову стадію плісняви, без серйозного ре-
монту не обійтися.

 Протікання даху. У суху погоду цей чинник може й не проявлятися, але 
при першому серйозному дощі з’являться широкі патьоки, які з часом ста-
нуть чорними. У зимову пору подібна теча в даху призведе ще й до того, що 
замерзла вода залишиться у штукатурці.

 Відсутнє або недостатнє опалення. Приміщення, яке не опалюється, від-
воложується й покривається пліснявою.

Засоби проти плісняви

Ефективним методом для усунення грибка є використання спеціальних 
препаратів — антисептиків, що є засобом для видалення всіх видів цвілі.

Антисептики — це хімічні засоби, що мають протигрибкову дію. Такі 
препарати здебільшого не містять хлору та безпечні для людей і домашніх 
тварин.

Існують водорозчинні антисептики й ті, які розводяться вайт-спіритом або 
скипидаром. Так само є антисептики на олійній основі. Загалом засобів бага-
то, але універсальних немає. При покупці поцікавтеся, для чого той чи інший 
засіб застосовується. Та перш ніж купувати обраний засіб, слід підрахувати, 
скільки його знадобиться: зазвичай на 1 кв. м необхідно 200 мл препарату.

Найпростіше проводити обробку засобом, що випускається в балончику. 
Особливо це зручно, якщо площа, заражена грибком, невелика за розмірами.

Для нанесення розчинів слід використовувати валики або пензлі. Піс-
ля висихання першого шару поверхню стіни потрібно повторно обробити: в 
ідеалі має бути нанесено три шари препарату.

Контактуючи з хімією, необхідно дотримуватися вказаних в інструкції 

правил безпеки, зокрема:

 Проводити обробку в добре провітрюваному приміщенні.
 Надягати маску і рукавички.
 Працювати в закритому одязі.
 Перед початком обробки винести кімнатні рослини і всі можливі меблі, а 

предмети, що залишилися, накрити щільною тканиною.
 Між моментом завершення обробки й початком експлуатації приміщення 

повинно пройти не менше доби.

Для штукатурення очищеної від цвілі поверхні краще віддавати 

перевагу гіпсовій штукатурній суміші, що вже містить у своєму складі 

антисептик. Завдяки цьому значно знижується ризик повторного 

виникнення грибка.

БОРОТЬБА ЗI ШКIДНИКАМИ 
КIМНАТНИХ РОСЛИН

Ще в давні часи люди прикрашали квітами своє житло й одяг, використовували різні 

рослини як подарунки. Історія кімнатних квітів веде нас далеко в минуле, а свідченням тому 

є археологічні розкопки, датовані третім тисячоліттям до нашої ери. Та й сьогодні людям 

бракує живої природи. Тому багато хто створює свої зелені куточки на підвіконнях. А справжні 

любителі кімнатних рослин день у день намагаються дізнатися щось нове про своїх зелених 

улюбленців, вивчають нові види рослин, підбирають для кожного з них особливий догляд.

Найнебезпечнішими для домашніх квітів були 
й залишаються шкідники кімнатних рослин у 
ґрунті. Їх не так багато, але вони здатні завдати 

шкоди кореням рослин, а значить, і самій квітці в ціло-
му. Адже якщо корінь хворіє, то й та частина, яка зна-
ходиться над землею, з часом загине. І для того щоб 
уникнути цієї проблеми, необхідно ретельно стежити 
за якістю землі, в яку ви садите рослину, вчасно її пе-
ресаджувати, а помітивши, що квітка почувається по-
гано, насамперед необхідно перевірити саме ґрунт.

Розглянемо види шкідників домашніх рослин і 
розберемося, як убезпечити від них свої вазони. А 
також дізнаємося методи боротьби зі шкідливими 
комахами.

Мокриці

Цей вид тварин хоч і доводиться родичем кре-
веткам і лангустам, але воліє жити в землі. А точні-
ше, у вогкій землі. Вони не належать до особливо 
небезпечних шкідників кімнатних рослин, які можуть 
завестися у ґрунті, але знати про них все-таки необ-
хідно. Мокриці віддають перевагу вологим місцям і 
ховаються в піддонах горщиків. Даний вид шкідни-
ків має сіре забарвлення і плоске тільце з безліччю 
ніжок. Активні в нічний час доби. Можуть зашкоди-
ти рослинам, поїдаючи їхнє коріння. Однак великої 
шкоди Вашій рослині вони не заподіють, оскільки 
мокриць легко виявити і знищити вручну. Якщо у Вас 
є рослини, що люблять частий полив, регулярно пе-
ревіряйте піддони горщиків, мийте їх, не допускайте, 
щоб у них накопичувалася волога земля. Так Ви не 
дасте мокрицям розмножуватися й завдати шкоди 
вашим квітам.

Павутинний кліщ

Ці шкідники кімнатних рослин, як і способи бо-
ротьби з ними, досить різноманітні. Комахи можуть 
завдати шкоди не тільки корінню рослин. Деякі їхні 
види небезпечні для надґрунтової частини квітки. Од-
ним із таких шкідників є павутинний кліщ. Він небез-
печний практично для всіх видів домашніх рослин, 
особливо якщо ви в теплу пору року виносите їх на-
двір. Присутність кліща можна помітити по павутині, 
простягнутій між листям. Шкідники поїдають листя 
зсередини, внаслідок чого воно втрачає колір і закру-
чується всередину. Квіткові бутони, пошкоджені клі-
щем, можуть засохнути й опасти, так і не розпустив-
шись. Павутинний кліщ масово нападає в жарку пору 
року, найкраща профілактика від нього — це підтрим-
ка вологості, тому частіше обприскуйте рослини. Для 
знищення шкідників необхідний акарицидний розчин, 
який можна придбати у спеціалізованому магазині. 
Після обробки обгорніть рослини поліетиленом. Так 
Ви захистите інші квіти від зараження і створите вели-
ку вологість, що прискорить загибель кліщів.

Ногохвостки 

Інша назва цих схожих на бліх комах — подури. 
Цей вид шкідників кімнатних рослин теж мешкає в 
землі. Розмножуються ногохвостки дуже швидко, 
особливо у вологому субстраті. Харчуються вони 
рослинними рештками, тому вигризають маленькі 
отвори на стеблах, що знаходяться біля самої землі, 
рідше — на коренях. Найбільшої шкоди ногохвостки 
завдають у вологу пору — восени, коли ріст рослин 
зупиняється й вони нездатні боротися за життя. Якщо 
Ви вчасно помітили зараження, позбутися шкідників 
просто. Потрібно засипати поверхню ґрунту золою 
або висушеним піском. Надзвичайно дієві так звані 
картопляні пастки: розрізану навпіл сиру картопли-
ну кладуть на землю зрізом вниз, а потім збирають 
комах, що залізли туди. Якщо зараження сильне, 
необхідно використовувати спеціальні розчини для 
поливу. У такому разі потрібно проконсультуватися з 
фахівцем в магазині. А найкраще — ретельно вимий-
те горщик і повністю замініть землю.

Багатоніжки

Даний вид шкідників кімнатних рослин, що меш-
кають у ґрунті, дуже різноманітний. Вони утворюють 
цілий зоологічний клас, до якого входять різні кома-
хи. Об’єднує їх одне — поїдаючи коріння рослин, ба-
гатоніжки не дають йому розвиватися. Багатоніжки 
мають змієподібну будову: їхнє тіло складається з 
кілець, а численні ніжки дуже важко помітити, на-
стільки вони мініатюрні. Заразити ґрунт багатоніжка-
ми можна двома способами. Або Ви купили неякісну 
землю (таке теж трапляється), або використовували 
для посадки звичайний ґрунт з городу. Виявити цих 
комах можна тільки під час пересадки. Якщо Ви помі-
тили їх у землі, обов’язково змініть субстрат повніс-
тю, навіть коріння потрібно очистити від старої землі, 
оскільки в ній можуть залишитися яйця шкідників, які 
з часом можуть нашкодити свіжому ґрунту.

Попелиця

Дуже поширений шкідник, але й виявити його 
легко. Попелиця небезпечна для всіх видів кімнатних 
рослин, особливо в літній час. Деякі різновиди цих 
комах мають крила. Залітаючи у відкриті вікна, тля 
окупує квітку, висмоктуючи з листя і стебел сік. Таким 
чином, рослина послаблюється й перестає розвива-
тися. Якщо Ви вчасно виявили шкідників, боротися з 
ними нескладно, просто промийте рослину мильною 
водою, а потім чистою. Якщо ж попелиця вже ґрун-
товно оселилася на квітці, її обробляють спеціаль-
ними розчинами, такими як «Інта-вір», «Карате» або 
«Фас». Також можна застосувати отрути рослинного 
походження: настій полину чи тютюну. Регулярна об-
робка допоможе вам уникнути атаки цих комах.

Також можуть стати у пригоді народні способи боротьби з цвіллю:

 Розставляємо в кімнаті ємності з водою, у яку додано трохи йоду, 
або розкладаємо камфорні кульки. Метод допоможе тільки на ранніх 
стадіях розвитку грибка.

 У 2,5 л води додаємо 1 склянку бури. Пензлем наносимо отриманий 
засіб на уражену грибком поверхню. Розчин можна не змивати.

 Додаємо у воду 1 ч. л. лимонного соку або лимонної кислоти. Отри-
маним розчином протираємо кахлі та шви між плитками (у ванній).

 На заражену грибком поверхню насипаємо соди й заливаємо її 
оцтом. Чекаємо, доки піна осяде, і промиваємо поверхню теплою во-
дою з мийним засобом.

 В 1 л води додати 4 ст. л. оцту. Отриманим розчином протираємо 
заражений силіконовий герметик і кахлі.

 Готуємо розчин з води, перекису водню, оцту й борної кислоти. Інгре-
дієнти слід брати в пропорції 4:2:2:1. Протираємо запліснявілі поверхні.

 Додаємо 2 ч. л. олії чайного дерева в 400 мл води. Розпорошуємо 
розчин на кахлі. Немає необхідності його змивати.

Народні засоби менш ефективні, ніж спеціальні антигрибкові 

препарати: навіть після найретельнішої обробки є висока 

ймовірність повторного виникнення цвілі.
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ПОБУДУЙ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ!

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.

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:

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ ЯКОСТІ
м. Кропивницький

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
м. Чорноморськ, Одеська обл.

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтавська, Хмельницька, Харківська, 
Черкаська, Одеська обл.

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Вовчанськ, Харківська обл.

СПЕЦІАЛІСТ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
м. Київ

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Полтава

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Миколаїв

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Харків

МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНОВИХ
м. Одеса

ЕКОНОМІСТ
с. Велика Волига, Волинська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
смт. Варва, Чернігівська обл.

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
м. Пирятин, Полтавська 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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Податок
на додану

вартість

Єдиний
соціальний 

внесок

Військовий податок

Податок на
доходи

фізичних осіб

Податок на
нерухоме 
майно

Збір на
використання 
природних 
ресурсів

7%

БЮДЖЕТ

ЧОМУ ВАЖЛИВО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ? 

Пенсіонерів

Малозабезпечені та 
багатодітні родини

Людей з обмеженими
фізичними
можливостями

Дітей-сиріт

Екологічний 
та земельний 
податок 

НА ЩО ВИТРАЧАЮТЬСЯ ПОДАТКИ?

Правоохоронні органи

Навчальні
заклади

(школи, садочки)

Медичні
установи

Заклади
культури

ПОДАТКИ
ДОЗВОЛЯЮТЬ
УТРИМУВАТИ

ВIТАЄМО!
19 лютого 65-річчя відсвяткував 

ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ШТУНЬ 

із с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.).

Скільки років тобі — не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю,

Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.

Хай над тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє!
А серце не втрачає доброти.

З любов’ю, дружина, діти, онуки

20 лютого 55-річчя завітало на поріг 

МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ДАЦЮКА 

з с. Веснянка (Старокостянтинівський район, 

Хмельницька обл.).

Як вода джерельна, будь завжди здоровий,
Хай сміються очі, не хмуряться брови,

Зігрівають серце почуття високі,
А Господь дарує 100 щасливих років.

З любов’ю, дружина

4 березня славний 85-річний ювілей 

святкуватиме ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА ДРАЧУК 

із с. Григорівка (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.).

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.

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

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

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

З любов’ю та повагою, вся велика родина

Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

вітає своїх колег — іменинників лютого-березня:

•3 лютого — ІВАНА МИРОНОВИЧА БОЛКУНА;
•9 лютого — ТЕТЯНУ ІЛЛІВНУ ОМЕЛЯНЮК;
•17 лютого — НАТАЛІЮ ЛЕОНІДІВНУ СПІВАК;
•23 лютого — ВІТУ ВОЛОДИМИРІВНУ

ЧУГУНОВУ;
•3 березня — НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ РИМАР.

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,

Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,

А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

вітає зі славними ювілеями 

своїх пайовиків — жителів Хмельниччини:

•5 лютого — ГАННУ АФАНАСІЇВНУ КОНОВАЛ 

із с. Вівся (Чемеровецький р-н)

•10 лютого — ФРОСИНУ ОЛЕКСІЇВНУ

БАБІЙЧУК із с. Баговиця (Кам’янець-

Подільський р-н).

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 немовби 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.


