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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
У березні КЕРНЕЛІВЦІ 

ВІДГУКНУЛИСЯ 
НА ЗВЕРНЕННЯ СІЛЬСЬКИХ 

ОСЕРЕДКІВ ДИТИНСТВА 
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ. Так, для ДНЗ 

с. Кустівці (Полонський р-н) 
виділено кошти на встановлення 

нових вікон і дверей, а садочки 
сіл Гусятин (Чемеровецький р-н) 
та Сивороги (Дунаєвецький р-н) 

отримали комп’ютерну техніку.

БЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
Нещодавно підприємство 

«АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ) СПІЛЬНО 
З БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
виділили понад 80 тис. грн 

на придбання щебеню 
для підсипки доріг у селах Нирків 

(Заліщицький р-н), Берем’яни 
(Бучацький р-н) та Худіївці 

(Борщівський р-н). 
Подробиці — у коментарях 

очільників сіл.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 10 (32)
19 квітня 2018 р.

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, кількість с/г тварин в Україні станом на 1 березня складає:

Шановні читачі!
Ми вкотре раді вітати Вас на шпальтах 

нашої газети. Як завжди, у номері Ви зна-
йдете чимало корисної інформації. Початок 
весни став плідним на соціальні проекти, 
які реалізовувалися за фінансової підтрим-
ки агропідприємств компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел» у селах Хмельниччини 
та Тернопільщини.

Розпочнемо з того, як громади сіл регіо-
ну відзначили Воскресіння Христове. Адже 
для багатьох українських родин уже стало 
традицією готуватися до Великодня, голов-
ного християнського свята року, спільно з 
представниками агропідприємств компанії 
Кернел та Благодійним фондом «Разом з 
Кернел». Так, на Хмельниччині для пайови-
ків Компанії випікали паски. А орендодавці 
Кернел з Тернопільщини отримували олію. 
Бюджет витрат Компанії на великодній про-
ект склав понад 2 млн грн.

Важливою для мешканців сіл Нирків 
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.), Бе-
рем’яни (Бучацький р-н, Тернопільська обл.) 
та Худіївці (Борщівський р-н, Тернопільсь-
ка обл.) стала допомога підприємства 
«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
у покращенні стану дорожнього покриття. 
Йдеться про придбання за кошти Компанії 
щебеню для підсипки місцевих доріг. Також 
підприємство «Агрополіс» (Кернел) надало 
матеріальну підтримку для сфери духовнос-
ті. Її одержали 60 церков та храмів підопічних 
сіл області. Деталями поділилися очільники 
населених пунктів та представники релігій-
них громад.

Разом з цим підприємство «Енселко 
Агро» (Кернел) спільно з Благодійним фон-
дом продовжили підтримувати дошкільну 
освіту. У березні кернелівці вкотре приді-
лили увагу та відгукнулися на звернення 
місцевих осередків дитинства. Так, для ДНЗ 
с. Кустівці (Полонський р-н, Хмельницька 
обл.) виділено кошти для встановлення ме-
талопластикових вікон і дверей, а садочки 
сіл Гусятин (Чемеровецький р-н, Хмельниць-
ка обл.) та Сивороги (Дунаєвецький р-н,
Хмельницька обл.) одержали від аграріїв 
комп’ютерну техніку.

Окремо варто сказати про те, що на 
адресу нашої редакції систематично надхо-
дить безліч листів-подяк від керівників соці-
альних установ, очільників сільських рад, па-
йовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, 
що агропідприємства Компанії дійсно ро-
блять добрі справи на благо розвитку насе-
лених пунктів, є помічниками у вирішенні ба-
гатьох проблем українців. У сьогоднішньому 
номері теплі слова адресовані представни-
кам підприємства «Енселко Агро» (Кернел), 
які надали допомогу Кустівському філіалу 
Полонського територіального центру з об-
слуговування населення (Полонський р-н,
Хмельницька обл.).

Традиційно у випуску на Вас чекають по-
ради, новини, вакансії Компанії, а також істо-
рії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел.

Добра Вам, родинного затишку 
та благополуччя!

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

ГОСПОДАРСТВА 

ВСІХ КАТЕГОРІЙ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

ПІДПРИЄМСТВА

ГОСПОДАРСТВА 

НАСЕЛЕННЯ

2018 р. 2017 р.
2018 р. у % 

до 2017 р.
2018 р. 2017 р.

2018 р. у % 

до 2017 р.
2018 р. 2017 р.

2018 р. у % 

до 2017 р.

Велика рогата худоба 3687,3 3890,7 94,8 1179,5 1227,6 96,1 2507,8 2663,1 94,2

зокрема корови 2010,8 2104,6 95,5 469,1 486,4 96,4 1541,7 1618,2 95,3

Свині 6071,7 6580,1 92,3 3363,4 3556,9 94,6 2708,3 3023,2 89,6

Вівці та кози 1378,8 1438,4 95,9 207,9 207,7 100,1 1170,9 1230,7 95,1

Птиця свійська 197 531,6 194 736,5 101,4 115 543,3 112 569,7 102,6 81 988,3 82 166,8 99,8

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ 

ДЛЯ КОМПАНІЇ

КЕРНЕЛ Є КОМАНДА. 
Кожен кернелівець — це висо-

кокласний 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.

 ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ШМАТОЧОК СВЯТА В КОЖНУ 
ХАТУ, АБО ЯК КЕРНЕЛIВЦI СВОЇХ 

ПАЙОВИКIВ З ВЕЛИКОДНЕМ ВIТАЛИ
Великдень — особливе свято для кожного з нас. 

Воно завжди приходить навесні, коли від зимового сну 

пробуджується природа. Разом з нею пробуджуємося 

й ми: до любові, милосердя, добрих справ. Традиційно 

напередодні Пасхи представники агропідприємств 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» діляться 

теплом сердець, вітаючи своїх пайовиків — 

жителів сіл Хмельниччини й Тернопільщини. 

Про великодній проект Кернел читайте 

на шпальтах видання.

стор.
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  НОВОВВЕДЕННЯ

  НОВИНИ РЕГІОНУ

ЩО ЗМIНИЛОСЬ 
З 1 КВIТНЯ 2018 РОКУ: 
цiни, тарифи, зарплати 

В Україні з 1 квітня 2018 року змінився порядок перерахунку пенсій, 

з’явилась нова система контролю якості харчових продуктів тощо. 

Про всі зміни детальніше — у нашій інформаційній добірці.

Піднялися ціни 
на природний газ

З 1 квітня НАК «Нафтогаз України» збіль-
шує вартість газу для промислових спожи-
вачів. Вартість природного газу зросте на 
7,4-9,8 %. З 1 квітня 2018 року почали діяти 
нові ціни, опубліковані на сайті компанії.

Зросли тарифи 
на електроенергію

Підвищення тарифів на електроенергію 
відбулося ще 1 січня, а з 1 квітня обіцяє укра-
їнцям ще більші ціни. Так, відомо, що вартість 
електроенергії зросте на 6,1%. Подорожчан-
ня торкнеться лише промислових спожива-
чів. Населення платитиме за електроенергію 
за поточними рахунками, однак підвищення 
тарифів для промисловості торкнеться всіх 
українців. Оскільки подорожчання електро-
енергії безпосередньо позначиться на ціні 
продуктів і товарів.

Працюючим пенсіонерам 
перерахують пенсії

У квітні в Україні почнуть перераховувати 
страховий стаж тим українцям, які працюють 
після досягнення пенсійного віку. Перераху-
нок буде проведений автоматично. У резуль-
таті розміри пенсій працюючих пенсіонерів 
зростуть. Досі пенсіонери, які продовжували 
офіційно працювати, повинні були подавати 
до Пенсійного фонду заяви про перерахунок. 
Це має стимулювати громадян працювати 
довше.

Пенсії для військових

Військовослужбовці у квітні отримають 
більші пенсії. Володимир Гройсман повідо-
мив, що в середньому виплати підвищать на 
1500 грн. При цьому суми збільшили «заднім 

числом» — з 1 січня 2018 року. Перераху-
нок відбудеться автоматично. Це стосується 
498 тисяч військових пенсіонерів.

Нові правила 
виїзду за кордон з дітьми

З 1 квітня 2018 року діти — громадяни 
України зможуть виїхати за межі Батьківщини 
тільки за власним закордонним паспортом. 
Документ для дитини можна оформити з мо-
менту народження. Термін його дії — 4 роки, 
для дітей до 16 років. Раніше провезти дітей 
через кордон можна було лише за наявності 
запису в закордонному паспорті батьків.

Контроль за якістю продуктів

В силу вступає закон про державний 
контроль за додержанням законодавства 
щодо харчової продукції (з 4 квітня 2018 року). 
Тепер, якщо інспектори знайдуть неякісну 
продукцію, власник повинен буде сплатити 
штраф у розмірі 200 тис. грн (за кожен неякіс-
ний зразок).

Стягнення заборгованості 
по зарплаті

Міністерство юстиції створило список не-
добросовісних підприємців, з яких з 1 квітня 
2018 року стягуватимуть заборгованість за 
тривалу невиплату зарплати. До цього анти-
рейтингу увійшли підприємства усіх форм 
власності.

Мін’юст діятиме в рамках судових рішень. 
Будуть створені мобільні штаби і групи, які ви-
їжджатимуть на конкретні підприємства, де є 
проблеми з виплатою зарплат.

В органах виконавчої служби знаходить-
ся 15,6 тис. справ на 371,8 млн грн. Загальна 
ж сума заборгованості із заробітної плати в 
Україні станом на березень 2018 року склада-
ла 2,5 млрд грн.

  МЕДИЧНА РЕФОРМА

УКРАЇНЦI МОЖУТЬ ОБИРАТИ 
ТЕРАПЕВТIВ, ПЕДIАТРIВ 

I СIМЕЙНИХ ЛIКАРIВ

2 квітня в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Українці 
зможуть підписати декларацію та обрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. На 
часі дізнатися, навіщо такі реформи в системі охорони здоров’я.

Навіщо підписувати декларацію

Підписання декларації — це, фактично, форма заяви. За її допомогою громадяни повідо-
млятимуть, що обрали конкретного лікаря й конкретний заклад. Інформація про вибір ліка-
ря міститиметься в електронній системі охорони здоров’я. З липня 2018 року Національна 
служба здоров’я України направлятиме гроші із загальних податків у медичний заклад ліка-
рю, якого обрала конкретна особа. Відтепер вибирати лікаря можна в будь-якому закладі 
первинної допомоги незалежно від місця проживання або прописки. Кінцевого терміну під-
писання декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть усі. Міністерство охорони здо-
ров’я рекомендує не відкладати це на кінець року. Головне, щоб кожен обрав лікаря, якому 
довіряє, і під час наступного візиту підписав з ним декларацію. Підписуючи декларацію з кон-
кретним лікарем, людина повідомляє державу, що оплата за її обслуговування має находити 
у цей медзаклад. Якщо громадянин захоче змінити лікаря, достатньо підписати декларацію з 
новим — стара автоматично скасується в системі «Електронне здоров’я».

Алгоритм підписання декларації

1
Оберіть за Вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете ско-
ристатися порадами знайомих або відвідати найближчі заклади та дізнатися 

про лікарів там.

2
Перевірте, чи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. У цьо-
му Вам допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря». Заклад, у якому 

працює обраний Вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здо-
ров’я».

3
Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким 
Ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий 

номер і мобільний телефон. Якщо підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним 
лікарем для дитини, візьміть також свідоцтво про її народження.

4
Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або 
лікар) введе Ваші дані в електронну систему. На мобільний надійде СМС з ко-

дом. Повідомте цей код працівнику закладу.

5
З електронної системи роздруковується декларація з Вашими даними. Уважно 
перевірте, чи всі Ваші дані правильні. Якщо потрібно, працівник закладу внесе 

зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіть два екземпляри роздру-
кованої декларації. Один ви забираєте з собою, інший лишається в закладі.

6
Працівник закладу підтверджує Вашу декларацію електронним підписом і від-
правляє в електронну систему. Тепер Ви в електронній системі охорони здо-

ров’я, НСЗУ гарантовано направить гроші у Ваш заклад і Вашому лікарю з липня.

Відтепер громадяни України мають можливість обирати 

терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких 

підключились до електронної системи охорони здоров’я. 

Алгоритм вибору лікаря та підписання декларацій прописаний 

у документі «Порядок вибору лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу».

ЗА КОРДОН З ХМЕЛЬНИЧЧИНИ НАЙЧАСТIШЕ ЕКСПОРТУЮТЬ 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

До топ-5 основних торговельних партнерів підприємців Хмельницької області увійшли Польща, Естонія, 

Велика Британія, Об‘єднані Арабські Емірати. Є у списку й Росія. До цих країн експортували понад третину 

загальної кількості товарів.

У поточному році з Хмельниччини найбільше експортували мед, солод, соняшникову олію, пшеничне борошно, мо-
рожені ягоди, макуху, соєві боби, вершкове масло та яйця птахів. Про це повідомляє прес-служба ДФС області. Зросла 
номенклатура реалізованої за кордоном промислової продукції.  Тепер до основних експортних товарів відносяться ще 
й меблі, стальний прокат, трансформатори, полевошпатна сировина, килимові вироби, котли, акумуляторні батареї та 
мийні засоби. Упродовж двох місяців поточного року вартість експортованих товарів з  Хмельницької області склала 
1 млрд 501 млн грн, що вдвічі перевищує показник відповідного періоду 2017 року, — йдеться в повідомленні.

ТЕРНОПIЛЬ УВIЙШОВ У ТОП-5 
НАЙКРАЩИХ МIСТ УКРАЇНИ

Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати 

дослідження щодо задоволення якістю сфер та послуг. Четверте 

всеукраїнське муніципальне опитування населення проводилось 

у 22 обласних центрах України з 20 січня по 10 лютого цього 

року. За його результатами тернополяни оцінюють своє місто 

достатньо високо, чим вивели Тернопіль на четверту сходинку 

рейтингу.

У топ-5 потрапили: Вінниця (найкращий показник зведеного рей-
тингу), Луцьк, Харків, Тернопіль і Маріуполь. Оцінювалися комунальна, 
гуманітарна сфери, медицина, освіта, інфраструктура, діяльність право-
охоронних органів та інші чинники.

Так, найвищу оцінку задоволеності тернополян якістю сфер та по-
слуг отримали комунальна й гуманітарна сфери. Зокрема, протягом 
2017-2018 рр. покращився індекс задоволення дорогами, опаленням, 
системою комунікацій для благоустрою будівель (каналізацією), збором 
сміття та діяльністю спортивних закладів.

Лідером рейтингу Тернопіль став у питанні зручності для пішоходів 
та велосипедистів. Вище середнього оцінили містяни можливість вільно 
пересуватися вулицями та районами міста, вільно висловлювати власні 
думки та реалізовувати духовні потреби. Ще 79% опитаних тернополян 
вважають місто дружнім до дітей, а приблизно 70% мешканців міста по-
чуваються цілком або переважно у безпеці після настання темряви.

ЖИТЕЛI ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ВIДДАЛИ НА АРМIЮ 50 МЛН ГРН
З початку року сплата військового збору на Тернопільщині сягнула 50 млн грн. 

Про це повідомили у ДФС області.

З початку року до Держбюджету від платників області надійшло 49,7 млн грн військового збору. Порівняно з анало-
гічним періодом 2017-го надходження зросли на 11,2 млн грн, або на 29%.

Нагадаємо, що військовий збір був запроваджений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансуван-
ня й підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору складає 1,5%.

Кожен, хто отримує офіційну зарплату чи декларує доходи, може впевнено стверджувати, що фінансово підтри-
мує національне військо, оскільки закон передбачає, що з доходів фізичних осіб обов’язково справляється військо-
вий збір.
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ФОТОЗВІТ З ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ, ПРИУРОЧЕНОГО ДО 8 БЕРЕЗНЯ, 

В СОЛОБКІВЦЯХ. У РАМКАХ ДІЙСТВА ПРЕДСТАВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА «ЕНСЕЛКО АГРО» 

(КЕРНЕЛ) ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» ПРИВІТАЛИ ТАМТЕШНІХ ЖІНОК ЗІ СВЯТОМ 

ТА ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЇМ ПОДАРУНКИ.

  БЛАГОУСТРІЙ

Для агропідприємств компанії Кернел пріоритетним 

напрямком соціальної політики є фінансова підтримка 

капітальних та поточних ремонтів сільських доріг і шляхів 

районного значення. Компанія направляє кошти на те, 

щоб покращити стан дорожнього покриття в селах. 

Не є винятком і Тернопільщина.

Підприємство «Агрополіс» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» виділили понад 80 тис. 
грн на придбання щебеню для підсипки доріг у селах Нирків (Заліщицький р-н), Берем’я-
ни (Бучацький р-н) та Худіївці (Борщівський р-н). Деталями поділилися очільники сіл.

Іван Безушко, голова Нирківської сільради (Заліщицький р-н)

«Фактично кожне українське село сьогодні зіштовхується з проблемою якості доріг. А все тому, 
що капітальні ремонти транспортних артерій здебільшого проводилися десятки років тому. 
Зараз же їхня вартість, напевно, не по кишені жодній сільській скарбниці. Тому громади для 
покращення стану покриття зазвичай залучають кошти спонсорів та соціально відповідально-
го бізнесу. Ми пішли аналогічним шляхом. Частину коштів для ремонту виділили з сільського 
бюджету, частину — на придбання 150 т щебеню — спрямував наш орендар, підприємство 
«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Таким чином вдалося здійснити підсипку най-
проблемніших ділянок на вулицях Шевченка та Січових Стрільців. Крім того, Кернел оплатив 
нам придбання ігрового майданчика, який найближчим часом буде встановлено на території 
села. Систематично Компанія підтримує освітню сферу — забезпечує продуктами харчування 
учнів школи, спонсорує наших спортсменів, а нещодавно було закуплено холодильне облад-
нання для садочка. Дякуємо аграріям за те, що не стоять осторонь потреб і проблем села та 
його жителів».

Іван Мукан, голова Берем’янської сільради (Бучацький р-н)

«Наразі ми плануємо провести підсипку доріг по вулицях села Берем’яни, а також польових 
шляхів. Завдяки фінансуванню від підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
ми придбали для цього процесу 530 тонн щебеню. До речі, торік аграрії  також надавали нам 
кошти на закупівлю щебеню. Та й взагалі, за останні три роки співпраці з Кернел ми змогли зна-
чно покращити соціальну сферу — провели капітальні ремонти у сільському клубі, ФАПі, школі, 
відремонтували адмінприміщення. Ми дуже цінуємо підтримку та увагу зі сторони Компанії. І 
завжди маємо гарні результати спільної роботи, які видно неозброєним оком».

Марія Якимівська, голова Шупарської сільради (Борщівський р-н)

«На одній з центральних вулиць села Худіївці, яке входить до складу нашої сільради, за останні 
роки значно погіршився стан дорожнього покриття. Для того щоб бодай частково залатати про-
блемні ділянки, ми вирішили засипати їх щебеневою сумішшю. Придбати її допомогло підпри-
ємство «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Додам, що, незважаючи на те що Кернел 
орендує у нас порівняно небагато землі, ми отримуваємо від цієї Компанії систематичну до-
помогу та маємо повне взаєморозуміння з її представниками. Наразі йдеться про придбан-
ня обладнання для підтримки в належному стані системи вуличного освітлення, будівельних 
матеріалів для ремонту школи та реставрації даху в амбулаторії. Також були придбані меблі 
в адмінбудівлю тощо. Переконана, що ми й надалі плідно співпрацюватимемо, адже сьогодні 
українське село потребує всебічної підтримки».

За кошти від підприємства «Агрополіс» (Кернел) За кошти від підприємства «Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» було придбано щебінь та БФ «Разом з Кернел» було придбано щебінь 

для підсипки доріг у селах Нирків, Берем’яни та для підсипки доріг у селах Нирків, Берем’яни та 

Худіївці (Тернопільська обл.)Худіївці (Тернопільська обл.)

  ФОТОФАКТ

ДО СВЯТА ЖIНОЧНОСТI 
ТА КРАСИ!

Напередодні 8 березня у Будинку культури с. Солобківці (Ярмолинецький р-н,

Хмельницька обл.) відбулося свято жіночності та краси. Захід пройшов за 

ініціативи та організаційної підтримки голови Солобківецької ОТГ Сергія Когута. 

З привітаннями до закладу завітали й представники підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Вони побажали чарівним 

жінкам більше сонця, позитиву, гарного настрою та вручили корисні презенти.

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

ДЯКУЄМО ЗА ДОБРУ 
СПРАВУ!

«Щоденно до Кустівського філіалу Полон-
ського територіального центру з обслугову-
вання населення (Полонський р-н, Хмель-
ницька обл.) звертаються чимало самотніх 
стареньких жителів  із сіл Кустівці, Голубча 
та Москалівка. У кожного з них свої потреби. 
Хтось прийшов здати в пральню речі, хтось —
на консультацію до медичного працівника, а 
комусь потрібно відвідати перукаря. На щас-
тя, у нашому центрі доступні всі ці послуги. 
Крім того, чимало наших співробітників від-

відують оселі стареньких, допомагають їм по 
господарству, готують їжу, купують продук-
ти харчування. Ми намагаємося виконува-
ти свою роботу з максимальною віддачею, 
тому що розуміємо — для більшості наших 
відвідувачів ми єдині помічники та порадни-
ки. Нещодавно у центру з’явився ще один 
благодійник — підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Аграрії 
придбали нам перукарське обладнання, 
оскільки те, що було в наявності, застаріло 
та частково вийшло з ладу, і наші спеціаліс-
ти вже не могли надавати населенню якісні 
послуги. Нам дуже приємно отримати такі 
потрібні подарунки! Від співробітників та від-
відувачів центру дякуємо Компанії за добру 
справу».

З повагою, Наталія Корейба, 

співробітник філії Полонського 

територіального центру з обслуговування 

населення в с. Кустівці (Хмельницька обл.)



4 19 квітня 2018 року

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПРО НЕДИТЯЧI ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧИХ САДОЧКIВ
Сьогодні більша частина дитячих 

садочків, особливо в сільській місцевості, 

зіштовхується з масою проблем, які 

потребують системного та оперативного 

вирішення. Серед них — застаріла 

матеріально-технічна база, відсутність 

необхідної техніки, обладнання, доступу до 

інтернету, недосконале навчально-методичне 

забезпечення (брак дидактичних матеріалів, 

розвивальних ігор та іграшок), неякісна 

організація харчування, неналежні санітарно-

гігієнічні умови тощо. Зазвичай дошкільні 

навчальні заклади самостійно шукають шляхи 

подолання ситуації, залучаючи для цього 

батьків, спонсорів та благодійників.

Значну підтримку дитячим садочкам Хмельниччини й Тернопільщини 
надають агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». 
Зокрема, у березні кернелівці вкотре приділили увагу та відгукнулися 

на звернення сільських осередків дитинства. Так, ДНЗ с. Кустівці (Полонсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) виділено кошти для встановлення металопла-
стикових вікон і дверей, а садочки сіл Гусятин (Чемеровецький р-н, Хмель-
ницька обл.) та Сивороги (Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.) отримали 
від аграріїв комп’ютерну техніку.

Людмила Матвійчук, 
завідувач ДНЗ с. Кустівці

«Наразі в нашому ДНЗ «Казка» ви-
ховується 32 дитини. Працюють дві 
різновікові групи. Щодня колектив 
закладу спільно з місцевою владою 
та батьками намагаються створю-
вати для малечі комфортні умови. 
У цьому процесі вагому підтримку 
надає підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
У березні аграрії перерахували 
майже 45 тис. грн для встановлен-
ня 10 металопластикових вікон та 
міжкімнатних дверей у груповій і 
спальній кімнатах. Додам, що ра-
ніше Компанія вже направляла фі-
нансування для придбання п’яти ві-
конних конструкцій. Крім того, торік 

за кошти Кернел ми реалізували 
проект із виготовлення та встанов-
лення сучасної бетонної огорожі 
навколо приміщення садочка та 
облаштування навісу над централь-
ним входом. Щиро дякуємо підпри-
ємству «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» за система-
тичну підтримку й за те, що турбу-
ються про наших діток».

Ніна Леонтієва, 
вихователь ДНЗ с. Сивороги

«Розпочну із слів подяки на адресу 
представників підприємства «Ен-
селко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел». Як вихователь садочка я 
щодня бачу реальну картину того, з 
якими потребами зіштовхується за-
клад і чого нам бракує. Донедавна 

такою потребою була комп’ютерна 
техніка. Адже ми просто не мали 
такого обладнання. Завдяки кер-
нелівцям воно у нас з’явилося. За-
уважу, що Компанія не вперше при-
діляє увагу нашим «сонечкам», яких 
у садочку виховується двадцятеро. 
Традиційно кернелівці презенту-
ють солодощі до новорічних свят, 
допомагають з продуктами харчу-
вання».

Лариса Крумен, 
директор ЗДО с. Гусятин

«Для кожної дитини приймати по-
дарунки — завжди в радість. Тому 
малеча з нетерпінням чекає  різно-
манітних свят. Проте отримувати 
презенти без приводу — вдвічі при-
ємніше. Нещодавно підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) спільно з 
БФ «Разом з Кернел» зробило 23 ви-

хованцям нашого закладу дошкільної 
освіти «Малятко» справді потрібний 
подарунок — комп’ютер. Справа в 
тому, що раніше ми не мали належ-
ного обладнання для проведення за-
нять. Зараз ми встановили отриману 
техніку в навчальному класі, і наші 
дітки із задоволенням відвідують 
розвиваючі уроки, дізнаються бага-
то нового та щиро дякують Кернел 
за надану можливість».

ПОДРОБИЦІ — В КОМЕНТАРЯХ

Колектив ДНЗ Колектив ДНЗ 

«Сонечко» с. Сивороги «Сонечко» с. Сивороги 

(Дунаєвецький р-н, (Дунаєвецький р-н, 

Хмельницька обл.) Хмельницька обл.) 

дякує підприємству дякує підприємству 

«Енселко Агро» «Енселко Агро» 

(Кернел) (Кернел) 

та БФ «Разом та БФ «Разом 

з Кернел» за з Кернел» за 

комп’ютерну комп’ютерну 

технікутехніку

Представники підприємства «Енселко Агро» Представники підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» передають (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» передають 

комп’ютерне обладнання колективу комп’ютерне обладнання колективу 

та вихованцям ДНЗ с. Гусятин та вихованцям ДНЗ с. Гусятин 

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

Релігійні громади сіл Тернопільщини дякують Релігійні громади сіл Тернопільщини дякують 

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

«Разом з Кернел» за надану матеріальну «Разом з Кернел» за надану матеріальну 

підтримку до Великодняпідтримку до Великодня

ЦЕРКОВНI ДЗВОНИ ЛУНАЛИ НАД СЕЛАМИ
Тисячу років захисною священною аурою покривають українські села й міста звуки храмових дзвонів. Церковний дзвін 

супроводжував людей у повсякденному житті. Неодмінний вияв Великодніх свят — урочисті звуки дзвонів, що лунають з 

усіх дзвіниць як символ Воскресіння Христового.

Гучно лунали пасхальні дзвони й на Терно-
пільщині. Уже кілька років поспіль напере-
додні Великодня підприємство «Агропо-

ліс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» надають 
матеріальну підтримку духовним святиням 
краю. Цьогоріч її отримали 60 церков і храмів 
підопічних сіл області.

Микола Бесащук, голова Литячівської сіль-
ради, що в Заліщицькому районі Тернопіль-
ської області, розповідає, що саме Кернел при-
ходить на допомогу тутешній громаді і в будні, 
і у свята.

— «Агрополіс» (Кернел) є одним з найбіль-
ших орендарів землі в нашій сільраді, — уточ-
нює наш співрозмовник. — Ми звертаємося 
до аграріїв щодо вирішення багатьох питань 
благоустрою та  соціальної сфери. Наприклад, 
взимку Компанія допомагає розчищати, в вліт-
ку — підсипати дороги. Є чимало програм спів-
праці. За кошти від Кернел ми замінили вікна в 
приміщенні сільської школи, дитячого садочка 
та клубу. Неодмінною складовою є підтримка 

релігійних громад сільради. Оскільки ми має-
мо і греко-католицьку, і православну громади, 
Компанія до Різдва та Великодня  традиційно 
надає їм матеріальну підтримку. Ці Великодні 
свята не стали винятком. Дякуємо Кернел за 
всебічну допомогу та розуміння!

А ось Анеля Бурачик, член церковного ко-
мітету с. Збручанське Борщівського району 
Тернопільщини, пишається не лише тим, що в 
її селі працює церква, яку вважають найстарі-
шою духовною святинею області, а й тим, що 
вони мають гарних помічників і благодійників в 
особі підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел».

— Щороку Кернел надає нам посильну до-
помогу на проведення ремонтних робіт у хра-
мі, — наголошує Анеля Йосипівна. — Адже утри-
мувати в належному стані приміщення, збудова-
не 700 років тому, непросто. Також традиційною 
є допомога релігійній громаді до Великодня. 
Ми дуже дякуємо й цінуємо таку ініціативу кер-
нелівців. Божої благодаті нам усім та миру!
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  ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ШМАТОЧОК СВЯТА В КОЖНУ ХАТУ, 
АБО ЯК КЕРНЕЛIВЦI СВОЇХ ПАЙОВИКIВ 

З ВЕЛИКОДНЕМ ВIТАЛИ
Воскресіння Христове — це особливе свято  для 

кожного з нас. У цей день вся родина нарешті 

може зібратися й розговітися за святковим 

столом. А ще Великдень завжди приходить 

навесні, коли від зимового сну пробуджується 

природа. Разом з нею пробуджуємося й ми: до 

любові, милосердя, добрих справ.

Традиційно напередодні Великодніх свят представники агропідпри-
ємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» діляться теплом своїх 
сердець та презентують запашні й ароматні атрибути свята мешкан-

цям сіл Хмельниччини. Цьогоріч духмяні великодні паски отримали понад 50 
тисяч орендодавців Кернел. Крім того, пайовики тернопільських сіл до свята 
отримали від Компанії олію. Загальний бюджет Кернел на привітальний ве-
ликодній проект у селах регіону склав понад 2 млн грн.

ПОДРОБИЦІ — В КОМЕНТАРЯХ

Надія Яковчук, жителька 
с. Красносілка (Хмельницька обл.)

«Приємно, що поруч з нами живуть і 
працюють люди, які турбуються про 
село та його мешканців. До таких 
відповідальних орендарів можна 
віднести й підприємство «Енсел-
ко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел». Ці аграрії в повному обсязі 
виконують всі домовленості згідно 
з договорами оренди — вчасно та 
у зручній формі видають орендну 
плату, причому є можливість вибо-
ру форми розрахунку, отримання 
авансової плати за пай тощо. Не 
забувають кернелівці вітати своїх 
орендодавців зі святами. Так, як це 
відбувається напередодні Велико-
дня. Кожен пайовик одержав смачну 
паску, яку за смаковими якостями 
не відрізнити від домашньої. Тут і 
цукати, і родзинки. Дякуємо Компа-
нії за великодні гостинці».

Анатолій Заплотницький, житель 
с. Веснянка (Хмельницька обл.)

«Вважаю, що така ініціатива Кернел, 
як вітання пайовиків з Великоднем, —
це правильно. Адже у наш непро-
стий час не багато тих, хто здатен на 
добрі справи та вчинки. Вся соціаль-
на політика Компанії спрямована на 
те, щоб пайовик був задоволений, і 
в більшості випадків це справді так. 
До Великодня ми отримали смачну 
випічку, якою залюбки ласувала вся 
родина. Окремо скажу ще про одну 
гарну практику, яку застосовує Кер-
нел, — виплату орендної плати аван-

сом на лікування. Адже всі знають, 
що медицина зараз дуже дорога. 
Ми вдячні кернелівцям за розуміння 
та людяність».

Оксана Випих, жителька 
с. Самчинці (Хмельницька обл.)

«Я як соціальний працівник можу 
повною мірою оцінити важливість 
великоднього привітання пайовиків. 
Адже чимало орендодавців Компа-
нії — це старенькі самотні люди, які 
не в змозі самотужки випекти здо-
бу до свята. Тому паски від Кернел 
стали гарним доповненням їхнього 
великоднього столу. Крім того, до 
Воскресіння Христового Компа-
нія виплатила орендну плату тим, 
хто бажав отримати її натуральною 
продукцією, цукром та борошном. 
Вся продукція гарної якості. Одним 
словом, Компанія вкотре з увагою й 
турботою підійшла до потреб своїх 
орендодавців. За це — дякуємо!»

Людмила Глущак, житель 
с. Гайдаки (Хмельницька обл.)

«Паски від Кернел, які ми отримува-
ли цьогоріч, вразили своїм чудовим 
смаком. Оскільки моя родина здає 
Компанії три паї, ми одержали од-
разу три комплекти великодньої 
здоби. Зауважу, що ми вже звикли 
до того, що все, що презентує сво-
їм орендодавцям Кернел, завжди 
вирізняється високою якістю. Це ж 
стосується продукції за пай — олії, 
цукру, борошна, тортів. Дякуємо 
аграріям за те, що подарували нам 
смачний Великдень».

Олександр Палага, житель 
с. Пасічна (Хмельницька обл.)

«Напередодні Великодня до нас у 
село завітали представники підпри-
ємства «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», щоб урочис-
то привітати своїх пайовиків з при-
йдешнім  Воскресінням Христовим. 
Кожен з нас отримав смачну випічку 
у святковій упаковці. Такий підхід 
Кернел нам, орендодавцям, дуже 
подобається. Головне — орендар 
приділяє увагу своїм пайовикам. І це 
плюс. Бо з такими аграріями можна 
співпрацювати, знаходити спільну 
мову та впевнено крокувати у май-
бутнє. Хотілося б побажати усім та-
кого орендаря, як Кернел».

Микола Вовчук, житель с. Мельниця-
Подільська (Тернопільська обл.)

«Уже кілька років поспіль я здаю 
свій земельний пай підприємству 
«Агрополіс» (Кернел). Традиційно 
ми отримуємо від орендаря корисні 
презенти до Великодніх свят, зо-
крема соняшникову олію. Цьогоріч 
— з розрахунку 2 л на кожного па-
йовика. Крім того, до Пасхи підпри-
ємство виділило всім бажаючим в 
рахунок паю цукор гарної якості за 
доступною ціною. Хочеться подяку-
вати аграріям за те, що привітали 
зі світлим святом, підняли настрій 
та подарували селянам часточку 
добра».

Представники Кернел завітали Представники Кернел завітали 

в село Міцівці (Дунаєвецький р-н, в село Міцівці (Дунаєвецький р-н, 

Хмельницька обл.), щоб вручити Хмельницька обл.), щоб вручити 

пайовикам Компанії смачні паскипайовикам Компанії смачні паски

Мешканці сіл Хмельниччини дякують Мешканці сіл Хмельниччини дякують 

агропідприємствам компанії Кернел агропідприємствам компанії Кернел 

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

за смачну за смачну великодню здобувеликодню здобу

Жителі с. Вільхівці (Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.), Жителі с. Вільхівці (Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.), 

пайовики «Енселко Агро» (Кернел) отримують пасхальну пайовики «Енселко Агро» (Кернел) отримують пасхальну 

випічкувипічку
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Ольга Михайлівна ТрачОльга Михайлівна Трач  
 Посада:Посада:  завідувач зернового складу на підприємстві завідувач зернового складу на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), Чортківський р-н, Тернопільська обл.«Агрополіс» (Кернел), Чортківський р-н, Тернопільська обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 7 років 7 років

«Закінчивши у 80-х роках Тернопільський фінансово-економічний універ-
ситет за спеціальністю «Облік та аудит», я понад двадцять років профе-

сійного життя віддала бухгалтерії, зокрема позиції головного бухгалтера. У 
2011 році розпочала працювати на підприємстві «Агрополіс» (Кернел). Спо-

чатку це була посада диспетчера, яку під час жнив поєднувала з роботою вагаря, 
потім — менеджера села, а з лютого цього року  мені запропонували спробувати 

себе на позиції завідувача зернового складу. І я ризикнула. Зрозуміло, що на кожному співробітнику складу 
лежить значна відповідальність. Тому в роботі ми маємо бути насамперед уважними, чесними, порядними 
та професійно підходити до виконання завдань. Додам, що на складі можна одночасно зберігати та пере-
робляти (йдеться про очистку зерна) близько 5-6 тисяч тонн збіжжя, зокрема того, яке ми надалі видаємо на 
пай нашим орендодавцям. Як на мене, для досягнення гарного результату в будь-якій справі важливо мати 
взаєморозуміння з усіма її учасниками, тому однією із запорук успіху я вважаю злагоджену роботу та кон-
структивний діалог між службами та підрозділами. І, звісно, дякую долі за можливість працювати, приносити 
користь Компанії, робити свій внесок у розвиток  аграрної галузі країни».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Анатолій Вікторович БрускоАнатолій Вікторович Бруско  
 Посада:Посада:  фахівець із земельних та соціальних питань на фахівець із земельних та соціальних питань на 

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

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: 2 роки 2 роки

«У Кернел я працюю порівняно недовго, останні два роки. До цього мав до-
свід роботи на державній службі — у районному земельному відділі та при-

ватній проектній організації. В силу професії доводилося часто спілкуватися 
зі співробітниками підприємства «Енселко Агро» (Кернел), і коли там з’явилася 

вакансія фахівця із земельних та соціальних питань, я вирішив надіслати резюме, зго-
дом пройшов співбесіду та випробувальний термін, розпочав працювати. Наразі до моїх обов’язків входить 
внесення інформації про договори оренди у програму 1С, підготовка документів для передачі в архів, оформ-
лення заявок на видачу орендної плати пайовикам сіл району. При потребі разом з агрономічною службою 
виїжджаю на поля для здійснення замірів земельних ділянок, встановлення їхніх розмірів. Взагалі професія 
землевпорядника, а саме так звучить моя університетська  спеціальність, — доволі цікава. Це передусім спіл-
кування з людьми та рух уперед. А рух, як то кажуть, — це життя».

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ДИСПЕТЧЕР ІЗ GPS (м. Хмельницький)
 Вища/неповна вища освіта.
 Знання ПК (MS Office, високий рівень володіння Еxcel, 1С 8.2).
 Аналітичний склад розуму.

Контактна особа: Оксана Павлишин, тел.: (067) 694-85-11

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький, 

Новоушицький р-ни Хмельницької обл.)
 Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва на 

іноземній техніці.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА, КОМБАЙНЕР
(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький, 

Новоушицький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський р-ни 
Хмельницької обл.)

 Досвід роботи комбайнером на іноземній техніці від 2 років.

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

АГРОНОМ
(Волочиський, Старокостянтинівський р-ни Хмельницької обл.)

 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи на виробництві від 3 років.

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

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 (Чортківський, Борщівський, Заліщицький р-ни Тернопільської обл.)

 Посвідчення водія категорії С, СЕ.
 Досвід роботи від 3 років.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА, КОМБАЙНЕР 
(Борщівський, Заліщицький, Бучацький, Чортківський р-ни 

Тернопільської обл.)
 Досвід роботи комбайнером на іноземній техніці від 2 років.

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

 Вища (економічна) освіта.
 Базові знання інженерії.

АГРОНОМ
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький р-ни Тернопільської обл.)

 Вища агрономічна освіта.
 Досвід роботи на виробництві від 3 років.

ІНЖЕНЕР
(Чортківський, Борщівський, Заліщицький р-ни Тернопільської обл.)

 Вища інженерна освіта.
 Досвід роботи інженером/механіком/сервісним інженером/

завідувачем гаражем на с/г підприємстві від 2 років.

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

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та екс-

портер соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської 
продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Кернел що-
року підтверджує беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у ре-
гіонах 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 Центральної та Східної Європи за всю історію 
цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує в рейтингах найкращих роботодав-
ців. У 2016-му Кернел визнано найбільш прозорою Компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорості найбільших компаній в Україні. У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, розмістивши на Ірланд-
ській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової олії. Торговельнi марки Компанії: 
«Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». Свою про-
дукцію Кернел постачає у більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік, що дозволяє отри-
мувати 1,5 млн тонн соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового 
шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок дiяльнос-
тi — сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел постачає на міжнародні ринки 
приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповую-
чи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи 
власну на понад 570 тис. га землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на територiї присутностi 
агропiдприємств Кернел. Основне завдання — фiнансово-матерiальна пiд-
тримка громадських iнiцiатив, 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 Компанія обробляє землі в Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Чемеро-
вецькому, Ярмолинецькому, Красилівському, Старокостянтинівському, Ста-
росинявському, Волочиському, Полонському, Славутському, Летичівському 
та Хмельницькому районах області. На Тернопільщині Кернел орендує зе-
мельні наділи в Чортківському, Борщівському, Заліщицькому, Бучацькому, Ла-
новецькому районах. На вказані підопічні території поширюються й соціальні 
програми Благодійного фонду.

  НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Поезiя душi Галини ПогребноїПоезiя душi Галини Погребної
Уже неодноразово на шпальтах газети ми публікували поезію Галини Погребної, 

жительки села Чернелівка, що у Красилівському районі Хмельниччини, пайовика 

підприємства «Енселко Агро» (Кернел). У березні жінка надіслала на адресу редакції свої 

нові роботи, і ми вкотре вирішили потішити нашого читача лірикою пані Галини.

МОЯ УКРАЇНА!
Маленький струмочок всміхнувся мені,
Полин кучерявий вклонивсь до землі,
Кулька кульбаби ледь-ледь пропливла,
Гіллячка калини торкнулась чола,
І верба — квітуча пилком обвила…

Сосна ревнує, до себе зове,
Голками-стрілками цілує мене.
А берізка-красуня,
У віття ховає:
Побудь біля мене,
Ледь чутно благає.

Земля наших предків!
Україно моя!
Зійде над тобою Надії зоря,
Я так сподіваюсь і Бога молю
Про долю прекрасну майбутню твою!

НАРЕЧЕНА
Танок весільний виграють музики,
Кружляють пари, коло розширя.
А Ти стоїш — схвильована і ніжна,
У білім платті на голові фата…

І поряд Він — жаданий і єдиний
На все життя, на твій весь довгий вік…
Сьогодні Він для нас усіх — Наречений,
А завтра — твій вже чоловік.

Матусю, мамо! Нахились додолу,
Рушник нам згоди в ноги розстели
І руки наші на любов, на щастя
З моїм коханим тихо пов’яжи.

Танок весільний виграють музики,
Танцюють гості, душу звеселя,
Матусю рідна! Не сумуй від того,
Що я уже віднині не твоя!

ЗЕМЛЯ МОЇХ 
ПРЕДКІВ, УКРАЇНО 

МОЯ

Земля моїх предків, 
колиско моя!

В тобі заколишусь, 
немов немовля.

Земля Українська 
нам силу дає.

Земля наших предків 
лікує мене…
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ЯК ПРАВИЛЬНО РОЗВОДИТИ IНДИКIВ: 
утримання в домашнiх умовах

Індик — птах, який з’явився в наших широтах відносно недавно. Порівняно, звісно, з іншими видами домашньої 

птиці. Розведення й утримання індиків стало доступне європейцям після Колумбового відкриття Америки —

батьківщини цих великих птахів. Зараз зустріти індика на українському подвір’ї — звична річ, і здивувати ними 

неможливо. Та все-таки не всі добре знайомі з цими птахами й не кожен знає, як їх доглядати. Тому наша 

сьогоднішня розмова — про розведення та вирощування індиків у домашніх умовах.

Що потрібно знати про вирощування 
індиків?

Передусім зазначимо, що така галузь птахівництва, як 
розведення індиків, має свої явні переваги. Індичатина містить 
менше холестерину, ніж м’ясо інших домашніх птахів. Зате в 
ньому багато вітамінів, амінокислот і мікроелементів. Індича-
тина вважається дієтичним м’ясом, вона легко засвоюється й 
гіпоалергенна. Особливо цінується індича печінка як джерело 
фолієвої кислоти й рідкісного вітаміну К. Ось чому розводити 
індиків — популярно!

Для новачків у птахівництві відзначимо, що починати виро-
щування індиків у домашніх умовах краще з купівлі молодняка у 
віці 3-4 місяців. До цього часу індичата вже підросли і зміцніли, 
а значить, і вимоги до їхнього утримання не такі суворі. Надалі, 
виростивши гарне племінне стадо, ви зможете почати розве-
дення індиків самостійно. Для того щоб поголів’я розмножува-
лося «саме в собі», на 8-12 індичок потрібно мати хоча б одно-
го самця. Слід також мати на увазі, що п’ятирічна індичка, так 
само як чотирирічний індик, на розплід не годяться.

Розведення індиків у домашніх умовах не завжди потребує 
наявності інкубатора, користуються надзвичайною тягою інди-
чок до висиджування. Материнський інстинкт у цих птахів добре 
розвинений. Від початку висиджування до появи індичат на світ 
минає 27-28 днів. Самка старанно роститиме й виховуватиме 
своє потомство, чим відчутно полегшить життя заводчику. Єди-
не, за чим потрібно стежити, щоб індичка вчасно поїла, адже 
вона віддається процесу висиджування й виховання пташенят 
настільки самовіддано, що часом забуває навіть про голод.

Отже, тримаючи в господарстві придатне до самовідтво-
рення індиче поголів’я, ви зможете забезпечити себе та свою 
родину якісним м’ясом. Для забою зазвичай вибирають осо-
бин, які не використовуватимуться в подальшому для розве-
дення, вік яких становить 8-10 місяців, а маса перевалила за 10 
кг. Зазвичай до 10-місячного віку добрий індик набирає масу 
близько 15 кг. Забій індиків зазвичай проводять перед линян-
ням. Тоді пір’я з тушки легше видаляється й не залишається 
так званих пеньків.

Вибір породи

Вибір породи індика — старт перед розведенням та утри-
манням цих птахів. Порід індиків у птахівництві не так багато, 
як, скажімо, курей, однак вибір теж є. Перерахуємо найпопу-
лярніші.

 Північнокавказький бронзовий. Найбільш відомий і адап-
тований до наших широт птах, якого доволі просто розводити. 
М’ясна продуктивність дорослого самця — 14 кг, самки — при-
близно 7 кг. Нестися індичка починає приблизно у 9-місяному 
віці, її яйцекладка триває близько півроку. У підсумку маємо 
продуктивність 80 яєць на рік.

 Білий широкогрудий. Досить вигідна для утримання поро-
да. Індики діляться на три види:

 важкі, вага самця приблизно 25 кг, самки — 10 кг;
 середні, маса самця й самки 15 і 7 кг відповідно;
 легкі, по 8 кг самці й по 5 кг — самки.

Початок яйцекладки припадає на 9-місячний вік, триває близь-
ко семи місяців і становить у сумі 120 яєць.

 Бронзовий широкогрудий. Зовні нагадує північнокав-
казьку бронзову породу. З самця ви зможете отримати 14,5 кг 
м’яса, з самки — 8 кг. Плюсом даної породи є високий відсоток 
запліднюваності й продуктивності яєць, а також гарна життєз-
датність і витривалість індичат. Розводити їх нескладно.

Особливості утримання

Головною особливістю утримання індиків є їхній розмір —
це найбільший домашній птах, тому площі індики потребують 
чимало. Зазвичай для комфортного розміщення на одну осо-
бину виділяють близько 1 кв. м. Індик — птах морозостійкий, 
часом вони нормально витримують навіть п’ятнадцятигра-
дусний «мінус». Однак у теплих і сухих умовах індики почува-
ються набагато краще, адже батьківщина цих птахів — тепла 
Мексика. Особливо небезпечні для індичого здоров’я вогкість 
і протяги.

Другою значущою потребою великих птахів, після просто-
рого помешкання, є наявність сухої якісної підстилки, в усьому 

іншому догляд за індиками мінімальний. Сплять великовагові 
свійські птахи, як і кури, на сідалах. Бруски перетином при-
близно 7х7 см розміщують на висоті 70-80 см від підлоги. Від-
стань між сідалами знову-таки встановлюється з розрахунку 
на великогабаритних птахів — щонайменше 60 см.

Вимоги до приміщення

Нерідко індиків селять у колишні курники, головне, щоб 
розміри приміщення дозволяли це зробити. Помешкання, в 
якому живуть індики, має ретельно провітрюватися, бути те-
плим і світлим. Іноді споруду з підвітряного боку додатково 
утеплюють. За підстилкою в індичнику потрібно слідкувати осо-
бливо ретельно — її змінюють до двох разів на тиждень, не че-
каючи сильного забруднення. У літню пору індики повинні біль-
шу частину часу проводити на вигулі, що полегшує догляд.

З огляду на те, що птах схильний до ожиріння, часті про-
гулянки й рухливість сприяють тому, що індики набиратимуть 
м’язову масу, а не обростатимуть жиром. Намагайтеся не до-
пускати різких температурних стрибків у своєму індичнику. 
У теплу пору року оптимальна температура +20° С, а взимку 
стежте, щоб вона не опускалася нижче позначки -5° С.

Догляд у зимовий період

Якщо влітку значну частину дня Ваші птахи проводитимуть 
на пасовищах, то взимку вони переважно перебуватимуть в ін-
дичнику та вимагатимуть більш ретельного догляду. Температу-
ру в приміщенні рекомендують підтримувати на рівні невеликого 
мінуса, що може здатися дивним. Однак така температура пере-
шкоджає виникненню вогкості, яка для індиків згубна. Ретельно 
стежте за підстилкою в зимовому індичнику — ноги птахів вима-
гають догляду й тепла. Не забувайте також і про освітлення.

Оптимальна тривалість світлового дня для індиків — 14 го-
дин. Тому джерело штучного освітлення вашим птахам необхід-
не. У сонячні зимові дні індики можуть спокійно гуляти по вулиці. 
Що стосується зимового раціону, то він повинен бути більш по-
живним, адже птах витрачатиме додаткову енергію на обігрів.

Взимку індикам потрібно давати більше зерна й комбікор-
мів. Додавайте в мішанки для птахів вітаміни А та Е. Заготовлюй-
те влітку траву або трав’яне борошно — взимку воно стане у при-
годі вашим птахам. При вирощуванні індиків у домашніх умовах 
у зимовий період в їхній раціон вводять також буряк, моркву й 
капусту, не менш корисним для них буде пророщене зерно.

 1 квітня — Хризанта

«Як Хризант погідний, буде й рік дорід-
ний». Поки тануть останні сніги, спосте-
рігали: шумлива вода — на густі трави, 
тиха — на кволі.

 2 квітня — Фотинії

Уродженка Самарії, свята зцілювала 
християн від трясовиці. Вважається, що 
на Фотинії вода в колодязях стає ліку-
вальною.

 З квітня — Фоми

Вшановуючи пам’ять патріарха Фоми, 
хранителя скарбів, не забуваймо й про 
сенс вислову Страсного вівторка: «Кеса-
рю — кесареве, а Богу — Боже».
Ранковий туман віщує ясну погоду, а сині 
хмари — на тепло й опади.

 4 квітня — Василя

У день Василя Теплого селяни йдуть на 
околицю, щоб побачити, як сходить сон-
це. Червоне і з колами — віщує родючий 
рік.

 6 квітня — Захарія, Якова

Напівжартома приказували: «На Захарія 
і Якова весна бува ніякова». Увагу приді-
ляли ночі: тепла — на добру весну, а хо-
лодна — на «ніякову».

 7 квітня — Благовіщення

Третя радісна звістка — не лише про на-
родження у Марії Сина Божого, а й про 
зустріч весни. Відтепер земля, птаство й 
худоба весну чують, а рослини всі благо-
словенні стають. Яка погода на Благові-
щення, таку чекай і на Великдень.

 8 квітня — Великдень

Вшановують пам’ять архангела Гаври-
їла. Народний календар закликав сіяти 
ярину, якщо весна виявиться пізньою, а 
свято не припаде на день Воскресіння 
Христового, як цього року.

 9 квітня — Матрони

«Мотря вийшла за хати пташок зустрі-
чати». Оскільки о цій порі прилітають 
звичайні чайки, які в деяких місцевостях 
відомі як настовиці, мученицю також на-
зивають Настовицею.

 11 квітня — Марка

Кажуть, цей святий творить справжні 
дива. Коли «На Марка дощик піде, то й на 
камені овес зійде».

 12 квітня — Івана

На Івана Ліствичника прокидається всяка не-
честь і домові. Якщо припиниться тяга в печі, 
чекай сильного похолодання — аж до снігу.

  НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР

КВIТЕНЬ З ВОДОЮ, А ТРАВЕНЬ З ТРАВОЮ
Два весняні місяці — у народі справжні улюбленці. 

До них приглядаються, щоб передбачити майбутній врожай, 

прислухаються — щоб почути підказки матінки-природи. Зрештою, 

квітень-травень несуть на землю ту насолоду, радість та оновлення, 

які дарує істинна молодість.

 14 квітня — Марії

Марію Єгипетську вважають заступницею 
від розпусної пристрасті. Наші предки по-
мітили: на велике водопілля вродиться 
густа трава. До середини квітня закінчу-
вався запас капусти, тож на Марії їли по-
рожній борщ.

 18 квітня — Федула

«Прийшов Федул — теплий вітер подув». 
Коли ж піде дощ, кажуть, що «Федул губи 
надув».

 19 квітня — Євтихія

За часів життя архієпископа було неспо-
кійно, зате тиха погода цього дня вказує на 
врожай ранніх зернових.

 20 квітня — Килини

Ім’я воїна Акилини у народному побуті пе-
ретворилося на жіноче. Звідси й прислів’я: 
«Дощ на Килини — добра калина».

 21 квітня — Руфа

За народним повір’ям, «Руфа усе на землі 
руха». Що цього дня не посієш — усе піде 
вгору.

 24 квітня — Антипа

Починаються весняні розливи рік. «Антип 
воду розпустив», — кажуть селяни. Тож на 
Водопола люди виїздять у поле, щоб пере-
вірити, чи напилася земля води.

 27 квітня — Мартина

Лисиці переселяються зі старих нір у нові. 
У час новосілля на них находить куряча слі-
пота, що робить їх легкою здобиччю.
Жаби на Мартина — теж віщуни: якщо вони 
зненацька замовкають, чекай холодів.

 29 квітня — Ірини

День, встановлений на честь мучениці, у 
сільськогосподарському побуті відомий як 
Ірини-розсадниці. Цього дня було заведе-
но сіяти капусту для розсади.

 З0 квітня — Зосима

Покровитель бджіл і пасічників, цей святий 
особливо шанований. Власники бджіл три-
чі обходять пасіки зі страсною свічкою та 
свяченою водою, окроплюючи нею вулики.

 3 травня — Федора

Наші предки вірили, що на Федора Трихи-
ни небіжчики сумують за своїми рідними. 
Тож цього дня рідня поминає померлих.

 5 травня — Луки

Зазвичай у цей день садять цибулю. В народі 
приказували: «На Луки немає хліба і муки».

 6 травня — Юрія

Свято покровителя хліборобства і скотар-
ства веде весну на землю. «Юрій весну по-
чинає, Ілля літо закінчує». На Юрія Голодно-
го — так ще називали цей день, оскільки 
закінчувалися запаси їжі, —  існувала при-
повідка: «Як дощ на Юр’я, то буде хліб і в 
дурня».

 8 травня — Марка

У день вшанування місіонера та учня 
апостола Павла стежте, чи цвітуть яблуні, 
оскільки це віщує неврожай. Дощ на свя-
то — до врожаю, де не посій.

 14 травня — Веремій

У народі пророка вшановують як Веремія-
запрягальника, оскільки цієї пори почи-
нали роботи з під’яремними тваринами. 
Навіть святий у цей день запрягає на небі 
свою колісницю і засіває хліб.

 15 травня — Бориса, Гліба

Це свято Бориса і Гліба зветься весняним, 
на відміну від іншого, серпневого. «На Бо-
риса і Гліба берися до хліба».

 18 травня — Ярини

У день Ярини-розсадниці висаджують на 
городі розсаду, вирощену в парниках. 
Роблять це тільки жінки, оскільки чоловіча 

рука, за повір’ям, принесе овочам лише 
цвіт, а не плоди.

 19 травня — Йова

На Йова Горошника сіють горох, очікують 
роси, корисної для рослин, особливо для огір-
ків. «Тепла ніч на Йова  — буде рік огірковий».

 21 травня — Іоанна

День апостола, євангеліста й улюбленого 
учня Ісуса Христа вважався найкращим 
для сівби пшениці: «Хто не посіяв на Бого-
слова, не вартий і доброго слова».

 22 травня — Миколи

У кожнім році по два Миколи: «На першо-
го — не буває холодно ніколи, а на другого 
(19 грудня) — не буває тепла ніколи». Якщо 
на другий день після Миколи Теплого піде 
дощ, мряка буде все літо.

 23 травня — Симона

На Симона Зілота, якого вважали покро-
вителем знахарів, збирали цілюще зілля. 
Жінки до сходу сонця зривали зілля — ко-
пати вважалося гріхом.

 26 травня — Гликерії

Цієї пори з’являються комарі, тож у народі 
день відомий як Гликерії-Комарниці. Бага-
то комарів віщують природі багато ягід.

 28 травня — Пахома

У народі — Бокогрія: «Прийшов Пахом — 
запахло теплом». Погода на Пахома — мі-
рило всього літа.

 29 травня — Федора

На день учня Пахомія, угодника Федора-
Житняка припадає остання пора для сівби 
ярих культур.

 31 травня — Федота

Позаяк у цей час сіють овес, мученика ще 
називають Вівсяником. А природа підказу-
вала: «Коли на Федота верхівка дуба ніби в 
хутрі — слід чекати врожаю вівса».
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

вітає іменинників весни — жителів сіл Дунаєвецького 
району Хмельниччини:

•20 березня — МАРІЮ СТЕПАНІВНУ БАРТОШАК 
із с. Гірчична;
•20 квітня — ГАЛИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ РОКИЦЬКУ 
з с. Міцівці;
•24 квітня — СНІЖАНУ ЮРІЇВНУ РОКИЦЬКУ з с. Міцівці.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!

16 квітня 50-річний ювілей відзначив 
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЯНКОВСЬКИЙ 
із с. Воронківці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.).

Хай вітаннями рясніє
Цей щасливий день!

Хай душа дзвенить від щастя
Гомоном пісень!

Хай успішним буде завжди
Світле майбуття.

Хай здоров’я не полишить
Протягом життя!

З любов’ю, дружина, діти, онуки

5 квітня 90-річчя відзначив 
ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ ГУМЕНЮК 

із с. Паньківці (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.).

Спасибі, татусю, спасибі, дідусю,
За щирість сердечну й турботу про нас,

За руки твої, що не знають спочину,
Готові на поміч прийти повсякчас.

Хай повняться дні твої радістю, миром,
Зоря світанкова не раз ще зійде,
Вітаємо, рідний, вітаємо, милий,

Вітаємо всі з ювілеєм тебе!

З любов’ю, діти, онуки, правнуки

15 квітня ювілей завітав на поріг 
РАЇСИ ФЕДОРІВНИ ГАВРИЛЮК із с. Воронківці 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З любов’ю, чоловік, діти, онуки

20 квітня ювілей святкуватиме 
МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ МАТВІЙЧУК із с. Красносілка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Хай у день народження тобі
Шелестять дерева щось прекрасне,

Хай зійде й не гасне у судьбі
Сонце щастя — тепле, добре, ясне,

Будь здоровий, бідам не корись,
З радістю в душі нехай живеться,

Щиро своїй долі усміхнись,
І вона у відповідь всміхнеться!

З любов’ю, діти, сестри, племінники

21 квітня ювілейну дату відзначатиме 
ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА СТЕЛЬМАЩУК із с. Красносілка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Любові, радості, тепла!
Багатства, миру і поваги!
Хай рине зло у небуття,

Мрійливості вам та наснаги!
Терпіння серцю на роки.

Життя цінуйте кожну мить,
Хай як струмок гірський чистенький

Воно на сонечку блищить!

З любов’ю та повагою, колеги, діти, племінники 

17 лютого славний 90-річний ювілей відзначила 
ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА МУРИНЕЦЬ із с. Руда 

(Кам’янець-Подільський 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 повагою, колектив підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел)

24 квітня ювілей завітає до 
ЗІНАЇДИ ТИМОФІЇВНИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ 

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

Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.

Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.

Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.

Щоб здоров’я було, щоб жили — не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили!

Багата душею, метка, роботяща,
Для нас Ви, рідненька, у світі найкраща!

З любов’ю, діти, онуки, правнуки

  СКАНВОРД


