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2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ2017 РIК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
ДЛЯ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

СУМЛІННА СПЛАТА ПОДАТКІВ 
ЗАВЖДИ БУЛА Й ЗАЛИШАЄТЬ-

СЯ ОБОВ’ЯЗКОВИМ ПРИНЦИ-
ПОМ ДІЯЛЬНОСТІ. У рейтингу 

сплати податків серед сільгоспви-
робників України агропідприємства 

Кернел посідають перші місця. 
Саме цей аспект роботи Компанії 

є запорукою стабільного розвитку 
сільських територій.

ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!
КЕРНЕЛ — ЯСКРАВИЙ 

ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Компанія, 
окрім багатьох важливих 

проектів, допомагає селянам 
втілювати мрію про власну 

справу в реальність. Йдеться 
про розвиток соціального 

підприємництва. 

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 13 (35)
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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, середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції за регіонами у січні — березні 2018 року становили, грн за тонну:

     (без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат)

Шановні читачі!
Сьогоднішній номер газети «У кожен 

двір» є не зовсім звичним для нас. Адже він 
наповнений важливою інформацією про ді-
яльність агропідприємств компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» у селах Хмельнич-
чини й Тернопільщини. Наша редакція вко-
тре бажає донести до кожного: компанія 
Кернел — не лише орендар землі, а пере-
дусім надійний партнер для пайовиків і по-
мічник для сільських громад. Тепер про все 
по порядку.

Розпочнемо з урочистих моментів. У 
селах регіону до Дня Перемоги пройшла 
традиційна привітальна акція для ветеранів, 
учасників бойових дій та солдатських вдів. 
Представники  агропідприємств Компанії та 
БФ «Разом з Кернел» завітали в кожну до-
мівку визволителів зі щирими словами при-
вітань і корисними подарунками — теплими 
ковдрами. Враженнями та подробицями 
свята на шпальтах газети поділилися очіль-
ники сіл, рідні та близькі ветеранів.

Не є секретом і те, що поруч з виробни-
чою діяльністю Компанія тісно співпрацює 
з громадами підопічних сіл і містечок у на-
прямку підтримки соціальної сфери та бла-
гоустрою. Ми переконані, що більшість з 
Вас може побачити результати такої співп-
раці — відремонтовані дороги та водогони, 
освітлені вулиці, комфортні умови у школах, 
дитячих садочках, амбулаторіях, будинках 
культури. Торік агропідприємства Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» інвестували в со-
ціально-економічний розвиток населених 
пунктів 27 млн грн. З них близько 9 млн грн 
отримали села Хмельниччини й Тернопіль-
щини. Відповідну інфографіку Ви знайдете 
в номері.

Не менш важливим аспектом роботи 
кернелівських агропідприємств є сумлінна 
сплата податків. А левова частка податко-
вих коштів, які перераховують агропідпри-
ємства Кернел, використовується для під-
вищення рівня благоустрою та покращення 
інфраструктури у Ваших селах.

За підсумками 2017 року аграрні під-
приємства Компанії, які працюють у селах 
Хмельницької й Тернопільської областей, 
сплатили понад 255 млн грн податків. З них 
понад 165 млн грн отримали місцеві скарб-
ниці.

Також хотілося б зосередити увагу 
на одному з пріоритетних для Кернел на-
прямків — соціальному підприємництві. 
Компанія активно підтримує ініціативи, 
спрямовані на створення кооперативів, сі-
мейних та органічних міні-ферм, відкриття 
власної справи тощо. Бо саме це дасть 
можливість сформувати умови, які забез-
печать високий рівень та якість життя в 
селі, сприятиме поверненню молоді, від-
родженню територій. Про вже реалізовані 
проекти читайте в номері.

Традиційно у випуску на Вас чекають 
поради, новини, вакансії Компанії, а також 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кер-
нел.

Запрошуємо перегорнути сторінки 
улюбленої газети!

Отримуйте корисну інформацію, ді-
знавайтеся чимало цікавого про Компа-
нію, про людей, які в ній працюють, та про 
добрі справи, які реалізовуються спільно з 
кернелівцями для покращення рівня життя 
в українських селах.

Миру, розуміння та злагоди!

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

ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ
ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО 

МЕНЕДЖЕРІВ СІЛ, ЩО ПРЕД-

СТАВЛЯЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

КЕРНЕЛ, щодо питань виплати 
орендної плати та реалізації со-

ціальних проектів Компанії, проце-
дури переоформлення документів 

та укладення договорів оренди, 
наявності вакансій, нових умов, 

пропозицій про співпрацю тощо.

 
ЗЕРНОВІ ТА ЗЕРНОБОБОВІ 

КУЛЬТУРИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 

ТВАРИНИ (у живій масі)
МОЛОКО ЯЙЦЯ, ЗА ТИС. ШТ.

Україна 4217,3 33 095,0 7926,7 1710,0

Тернопільська обл. 4090,0 35 072,8 7972,5 1744,2

Хмельницька обл. 4107,7 33 297,9 7709,3 1866,4

м. Київ 5087,1 28 298,4 8181,1 1556,1

 ВІДЛУННЯ СВЯТА

ЗУСТРIЧАЛИ ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ

На жаль, лише зараз, відчувши крихкість миру, українці стали по-
іншому сприймати слова «Аби не було війни», які ось уже восьмий 

десяток років лунають з уст ветеранів. Ми зрозуміли, що честь і 
слава, здобуті нашими дідами та прадідами, — священні навіки. 

Щороку у переддень свята Перемоги представники агропідприємств 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» вітають тих, хто був 
очевидцями та учасниками тієї страшної війни. Традиційно 

привітання від кернелівців приймали й жителі підопічних сіл 
Хмельниччини та Тернопільщини.
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  ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ЯКИЙ ВIН, ВПРАВНИЙ ОРЕНДАР УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛI?
Пригадується початок 1990-х років. Нема вже багатьох селищ на мапі України, нема на цьому світі й старенького дідуся, котрий, попихкуючи 

самокруткою, все докоряв тим, хто збирався ліквідувати колгоспи. «Треба клунок зерна — прошу Панасенка. Вугілля привезти — знову до нього.  

З пасовищем біди нема — вигнав корову чи козу на луки й нехай собі пасеться. А як не стане колгоспів, то хто про мене згадає?» — причитав старий.

І не один він такий, хто не хотів розлуча-
тися з колгоспом, з острахом сприймав 
аграрні реформи. Та й не дивно — були 

для того підстави. «Не кращі то були 
часи…» — досі згадують у селах, як несво-
єчасно та скупо розраховувалися за орен-
ду, як відвернулися від соціальної сфери.

Хмельниччина й Тернопільщина —  
це сільськогосподарські регіони, багаті 
родючими чорноземами, на яких спокон-
віку наші діди й прадіди вирощували хліб 

і збирали багаті врожаї. Саме аграрний 
сектор економіки тут є базовим і нині, 
разом з іншими галузями народного гос-
подарства, становить основу життя та до-
бробуту місцевих жителів. Тож зрозуміло, 
чому тутешні мешканці так цікавляться 
розвитком галузі, слідкують за нововве-
деннями з боку компаній-орендарів, ви-
бір яких сьогодні чималий. Нещодавно на 
адресу нашої редакції надійшов лист від 
Катерини Федорівни, у якому жінка роз-

повідає про нелегке життя селян, низьку 
пенсію та важку щоденну працю. Писала 
й про Кернел — орендаря землі, про ді-
яльність якого дізналася від свого брата, 
що проживає в Чемеровецькому районі 
Хмельницької області й задоволений ро-
ботою Компанії. На прохання дописувач-
ки редакція вирішила вкотре детальніше 
розповісти про діяльність Кернел, про 
виробничі досягнення та переваги, які 
мають орендодавці Компанії.

КОМПАНIЯ КЕРНЕЛ — ЛIДЕРСТВО, ПЕРЕВIРЕНЕ ДОСВIДОМ
«Кернел — найкраща Компанія для 

європейських партнерів», «Кернел став 
лідером серед експортерів олії та най-
більшим експортером зернових куль-
тур», «Кернел — лідер рейтингу топ-100 
серед компаній АПК» і, нарешті, «Кернел 
вкотре отримав премію найкращого ро-
ботодавця року «HR-бренд Україна» —
десятки таких матеріалів можна знайти 
в Інтернеті та на перших шпальтах най-
популярніших українських видань. І в 
Компанії розуміють, що кожне подібне 
досягнення — це спільна перемога, за-
порука стабільності як для працівників, 
так і для орендодавців. Сьогодні Кер-

нел — лідер агропромислової галузі 
нашої держави. Разом з цим одним з 
пріоритетних напрямків діяльності Ком-
панії є сучасне виробництво сільгос-
ппродукції. Земельні угіддя, які орен-
дує Кернел, розташовані в багатьох 
областях України — Кіровоградській, 
Черкаській, Полтавській, Харківській, 
Сумській, Чернігівській, Вінниць-
кій, Хмельницькій, Тернопільській, 
Київській, Миколаївській, Одеській. 
570 тис. гектарів родючої землі обро-
бляють досвідчені фахівці з викорис-
танням інноваційних технологій і най-
кращої сучасної техніки. А за рахунок 

збалансованої виробничої діяльності, 
що не обмежується одним рослинни-
цтвом, а включає в себе елеваторне 
господарство, олійноекстракційні за-
води, глибоководні експортні термі-
нали, Кернел має можливість завжди 
вчасно виплачувати заробітну плату 
працівникам, оперативно і в повному 
обсязі розраховуватися з орендодав-
цями за паї, виконувати всі соціальні 
зобов’язання перед підопічними сіль-
ськими радами (зокрема щодо попо-
внення сільських бюджетів, відраху-
вання податків, інвестицій у соціальну 
сферу тощо).

Зрозуміло, що кожне село — це окрема республіка, окремий простір зі своїми потребами, інтересами, світоглядом. Усі ми різні. У свою чергу, 

аналізуючи діяльність компанії Кернел, розумієш, що в Україні навіть у такий складний економічний період є справді відповідальні орендарі землі. 

Завдяки яким у селах панує лад і спокій, а пайовики відчувають надійну підтримку.

З ДУМКОЮ ПРО ПАЙОВИКА ТА СIЛЬСЬКI ГРОМАДИ
Компанія Кернел, окрім потужної виробничої діяльності, веде відкриту та чесну співпрацю з пайовиками, вчасно та 

в повному обсязі сплачує податки у місцеві та державний бюджет, інвестує кошти в соціальну сферу підопічних сіл. 

Поговоримо про кожен пункт окремо.

Ринкова орендна плата і стабільність її 
виплати

До кожного з пайовиків у питанні видачі орендної плати 
аграрії використовують індивідуальний підхід. Розрахунок за 
паї можна отримати як грошима, так і продукцією. Всі поба-
жання пайовиків представники Компанії враховують в обов’яз-
ковому порядку. У 2017 році орендодавці Кернел одержали 
орендної плати на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Окрім 
коштів, видача проводилась зерном пшениці, кукурудзи, яч-
меню, борошном, цукром, олією. Разом з цим у Компанії за-
безпечують комфортні умови для безпосереднього отримання 
орендної плати. Селянам не потрібно їхати до міста, пункти 
видачі організовуються прямо за місцем проживання, а вся 
продукція доставляється транспортом орендаря. Крім того, 
виплата орендної плати коштами здійснюється через відді-
лення «Укрпошти», що доволі зручно для орендодавців. Пош-
тар приносить гроші додому, потрібно лише написати заяву 
про намір одержувати орендну плату коштами та зазначити 
адресу свого фактичного місця проживання. Ще однією пере-
вагою співпраці з Кернел є можливість отримати авансову ОП 

(за кілька наступних років) при складних життєвих обставинах, 
у які потрапив пайовик, і виконанні всіх обов’язкових умов та-
кої виплати. Також у Кернел діє чимало вигідних умов співпра-
ці для пайовиків — це можливість зростання діючого відсотка 
суми ОП, допомога в переоформленні спадщини потенційним 
орендодавцям тощо. До речі, Компанія надає фінансову допо-
могу в разі смерті пайовика, а також організаційну підтримку —
транспорт, дизельне пальне. При народженні дитини в родині 
пайовика передбачається премія.

Сплачують податки!

Сьогодні українські села живуть та розвиваються здебіль-
шого за рахунок землі. Позаяк саме податкові кошти, направ-
лені в районні та сільські бюджети, дають змогу підтримувати 
відповідний рівень життя місцевих громад, виплачувати пенсії, 
покращувати благоустрій та інфраструктуру. У 2017 році аг-
ропідприємства компанії Кернел сплатили 1 млрд 61 млн грн 
податків до місцевих та державного бюджету. З них місцеві 
скарбниці Хмельницької області отримали 141 млн 570 тис. 
грн, Тернопільської — 23 млн 461 тис. грн . Зазначимо, що об-

сяг податкових надходжень залежить від кількості земельних 
ділянок, які орендують агропідприємства Компанії.

Соціальна активність Компанії у регіонах 
та сприяння розвитку місцевих громад

Для підтримки ініціатив підопічних сільських громад агро-
підприємства компанії Кернел заснували власний Благодійний 
фонд «Разом з Кернел», який фінансує сотні соціальних проек-
тів задля сприяння розвитку сільської освіти, культури, меди-
цини, спорту, духовності, а також з покращення інфраструктури 
та благоустрою. Так, у минулому році в соціальну сферу україн-
ських сіл і містечок агропідприємства компанії Кернел спільно з 
Благодійним фондом направили 27 млн грн. З них села Хмель-
ниччини отримали 7 млн 400 тис. грн, Тернопільщини — 1 млн 
600 тис. грн.

Фінансову підтримку одержали сільські школи та садочки 
(ремонти, придбання меблів, комп’ютерної техніки), будин-
ки культури та клуби (музичне обладнання, сценічне вбрання, 
поточні ремонти, поїздки на конкурси й фестивалі), церкви та 
храми (реставрація приміщень, відзначення престольних свят, 
устаткування для богослужінь), спортивні команди (інвентар, 
форма, транспорт для участі у змаганнях). Також фінансува-
лися проекти ремонтів доріг, освітлення вулиць, відновлення 
водопостачання.
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  ЗМІНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ! ДОВIДКА

СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО В ДIЇ 
Компанія Кернел — яскравий приклад соціально відповідального бізнесу в Україні. Агропідприємства Компанії, окрім 

багатьох важливих проектів, допомагають селянам втілювати мрію про власну справу в реальність. Йдеться про 

розвиток соціального підприємництва. Цей напрям бізнесу передусім спрямований на позитивні зміни в суспільстві. 

А головним мотиватором такої діяльності є не лише фінанси, а й прагнення розвитку громади.

Для компанії Кернел соціальне підприємництво — в пріоритеті. Адже це дасть змогу сфор-
мувати в селах умови, які забезпечать високий рівень та якість життя, сприятимуть по-
верненню молоді, відродженню територій.

Для успішної реалізації соціального підприємництва у Кер-
нел враховують кілька складових. Передусім це думка людей 
щодо того, вирішення яких проблем вони вважають першо-

черговою необхідністю, що стане корисним і потрібним у тому чи 
іншому населеному пункті.

Наступний аспект — активізація бізнесу. У рамках проекту 
Компанія надає консультативну підтримку при підготовці бізнес-
плану, а найбільш затребувані проекти одержують фінансування 
для створення власних підприємств.

Приклади розвитку соціального підприємництва, 

які можуть одержати підтримку Кернел:

 Організація кооперативів з благоустрою села.

 Створення сімейних міні-ферм та органічних ферм.

 Розвиток традиційних мистецтв.

 Створення центрів для організації дозвілля молоді та дітей.

 Виробництво продуктів/речей першої необхідності.

 Розвиток туристичного потенціалу регіону.

ЯКЩО ВИ МРIЄТЕ ПРО ВЛАСНИЙ БIЗНЕС ТА ГОТОВI ДО СПIВПРАЦI, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 
ПРЕДСТАВНИКIВ АГРОПIДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У РЕГIОНI АБО ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРАМИ: 

(068) 573-18-49, (066) 601-34-57. 
НА ПРАКТИЦI СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО МОЖЕ МАТИ РIЗНОМАНIТНИЙ ХАРАКТЕР, 

А СПЕКТР ПОСЛУГ – БУТИ ЗНАЧНО ШИРШИМ. 
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВIД ПОТРЕБ КОНКРЕТНОГО СЕЛА ТА IНIЦIАТИВНОСТI ЛЮДЕЙ, 

ЯКI ГОТОВI РАЗОМ З КЕРНЕЛ ЗМIНЮВАТИ УКРАЇНУ! 

ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 
КООПЕРАТИВIВ

Ідею кооперативів запропонувало керів-
ництво підприємства «Придніпровський 
край» (Кернел) на початку поточного року. 

Її підтримали очільники вказаних сіл та активі-
сти громад. Вже у квітні Компанія передала у 
безоплатне користування новоствореним го-
сподарствам сільськогосподарську техніку та 
переказала на їхні рахунки авансові платежі, 
щоб підприємства розпочали свою діяльність. 
Наголосимо, що вказані проекти спрямова-
ні на вирішення соціальних потреб місцевих 
мешканців, надання послуг орендодавцям 
Компанії, належне дотримання санітарного 
стану населених пунктів. Деталями поділили-
ся очільники новостворених підприємств.

Валерій Бондар, директор Житлово-
комунального господарства Білоусівської 
сільради (Драбівський р-н, Черкаська обл.)

«У квітні аграрії Кернел надали нам у корис-
тування сільськогосподарську техніку: три 
трактори МТЗ-80, три сівалки та культивато-
ри. Попередньо за підтримки сільської влади 
задокументовано створення самого госпо-
дарства. Тож, як на мене, ми взяли вдалий 
старт для роботи. Перший етап діяльності, 
який планувався та від початку обговорю-
вався з аграріями, — це допомога місцевим 
жителям, зокрема пайовикам підприємства, 
в обробітку присадибних ділянок — оранка, 

культивація тощо. Наразі завдяки отриманій 
техніці ми його реалізовуємо. Надалі має-
мо чимало планів і задумів для розширення. 
Головне, що наші односельці уже дякують за 
якісну роботу!»

Іван Яблонський, директор комунального  
підприємства «Чумгак» (с. Богданівка, 
Яготинський р-н, Київська обл.)

«Наразі підприємство «Придніпровський 
край» (Кернел) передало нам у безоплатне 

користування повноцінний арсенал коліс-
ної техніки — чотири трактори (три МТЗ-80 
та один Т-150), два вантажних автомобілі й 
технологічне обладнання (причіп, інвентар 
для обробітку ґрунту). Цього цілком виста-
чило, щоб ми розпочали працювати — на-
давати послуги з обробітку городів. У най-
ближчих планах — мати в селі комунальне 
підприємство, яке забезпечувало б насе-
лення послугами, що не обмежуються лише 
с/г роботами».

ЯК У БРОВАРКАХ З’ЯВИВСЯ 
«ОПТОВИЧОК»

Добре, коли в селі є орендар, який дбає про добробут мешканців, їхню згуртованість, 

про організацію робочих місць, підвищення якості послуг, облаштування комфортних 

умов проживання, розвиток населеного пункту. А коли орендар і громада — як голка 

з ниткою, то успіх гарантовано. Саме про таких — історія створення обслуговуючих 

кооперативів у Богданівці (Яготинський р-н, Київська обл.) та Білоусівці 

(Драбівський р-н, Черкаська обл.).

У вересні минулого року в селі Броварки (Полтавська обл.) 

відкрився магазин торговельної мережі «Оптовичок». 

Представники підприємства «Юнігрейн-Агро» (Кернел) 

підтримали ініціативу селян щодо відкриття магазину якісної 

продукції за конкурентними цінами.

Компанія надала в безкоштовне користування торговельний 
майданчик під магазин, а домовлялося з засновниками та 
власниками мережі особисто керівництво вказаного керне-

лівського підприємства.
У Кернел щодо підтримки проекту зазначають, що сьогодні 

ефективність бізнесу залежить не лише від виробничих результа-
тів, а й від того, наскільки позитивно змінюється життя підопічних 
громад унаслідок діяльності Компанії. І така позиція справді важ-
лива. Адже в даному випадку відкриття магазину — один із прин-
ципових кроків, зроблених у напрямку добробуту селян, оскільки 
це дозволить місцевим мешканцям купувати свіжу продукцію за 
нижчими цінами. Крім того, це нові робочі місця.

ВЛАСНЕ КАФЕ, 
ПОТРIБНЕ СЕЛУ

Наразі жінка є приватним під-
приємцем, власницею кафе, а 
її заклад затребуваний серед 

місцевих мешканців. Марина Віталіїв-
на розповідає, що на початку створен-
ня власного бізнесу було чимало за та 
проти. Водночас було зрозуміло, що 
кафе потрібне селу, адже раніше тут 
не існувало місця, де б жителі могли 
організувати поминальні обіди, від-
значити ювілеї тощо.

— Приємно, що мою діяльність 
підтримали та продовжують підтриму-
вати представники Кернел, — комен-
тує Марина Хом’як. — Приміщення під 
кафе (яке належить Компанії) я вико-
ристовую безкоштовно, не сплачуючи 
коштів за оренду, лише комунальні 

Історію Марини Віталіївни Хом’як 

із села Грузьке (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.), пайовика 

підприємства «Хлібороб» (Кернел), 

можна вважати прикладом 

сучасного успіху.

платежі. Також кернелівці профінан-
сували проведення робіт з ремонту 
фасаду (виділили кошти на придбання 
необхідних матеріалів — фарби, це-
менту тощо), а також виготовили ви-
віску.

Таким чином, завдяки ініціатив-
ності Марини Віталіївни та допомозі 
Кернел у селі Грузьке стало однією 
проблемою менше.

— Я задоволена тим, що мій заклад 
приносить користь громаді, — резюмує 
власниця кафе. — Думаю, якби сьогодні 
в українських селах було більше людей, 
готових почати власну справу, затре-
бувану серед жителів, це гарантовано 
принесло б чимало позитивних змін для 
сільських територій. Тим більше що жи-
телі підопічних сіл Кернел можуть роз-
раховувати на допомогу цієї Компанії.

«Придніпровський край» (Кернел) передає техніку для комунального «Придніпровський край» (Кернел) передає техніку для комунального 

підприємства «Чумгак» с. Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.)підприємства «Чумгак» с. Богданівка (Яготинський р-н, Київська обл.)

За підтримки підприємства «Хлібороб» (Кернел) За підтримки підприємства «Хлібороб» (Кернел) 

у с. Грузьке (Голованівський р-н, у с. Грузьке (Голованівський р-н, 

Кіровоградська обл.) активно працює кафеКіровоградська обл.) активно працює кафе
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  2017 РІК РАЗОМ З КЕРНЕЛ
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IНВЕСТИЦIЇ В СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ 
СIЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРIЙ

Поруч з виробничою ді-
яльністю агропідпри-
ємства компанії Кернел 

тісно співпрацюють з грома-
дами підопічних сіл і містечок 
у напрямку підтримки соці-
альної сфери. Завдяки фінан-
суванню Компанії та Благодій-
ного фонду «Разом з Кернел» 
систематично реалізовуються 
проекти, спрямовані на підви-
щення соціальних стандартів 
життя в селах. Щороку Кернел 
спрямовує десятки мільйо-
нів гривень на покращення 
рівня сільської освіти, меди-
цини, культури, спорту, бла-
гоустрою та інфраструктури. 
2017 рік також приніс жителям 
сільських територій гарні ре-
зультати співпраці з Кернел. 
Зокрема, агропідприємства 
Кернел та Благодійний фонд 
інвестували в соціальну сферу 
майже 27 млн грн.  З них 9 млн 
грн отримали села Хмельнич-
чини й Тернопільщини.

СУМЛIННА СПЛАТА ПОДАТКIВ – 
ЗАПОРУКА ДОБРОБУТУ ГРОМАД

ДЕТАЛЬНІШЕ —

У СПЕЦІАЛЬНО 

ПІДГОТОВЛЕНІЙ 

ІНФОГРАФІЦІ

Для компанії Кернел сумлінна 
сплата податків завжди була 
й залишається обов’язковим 

принципом діяльності. У рейтингу спла-
ти податків серед сільгоспвиробників 
України агропідприємства Кернел по-
сідають перші місця. І це є надважли-
вим показником. Саме сплата податків 
у аграрному секторі є запорукою ста-
більного розвитку сільських територій, 
адже левова частка коштів, які пере-
рахувала Компанія, використовується 
для підвищення рівня благоустрою та 
покращення інфраструктури в селах, 
у яких кернелівці орендують земельні 
наділи. Тож логічно, що сільські гро-
мади повинні бути зацікавлені у при-
сутності такого потужного інвестора, як 
Кернел.

За підсумками 2017 року аграрні 
підприємства Компанії, які працюють 
у селах Хмельницької й Тернопільської 
областей, сплатили понад 255 млн 
грн податків. З них місцеві скарбни-
ці Хмельниччини отримали 141 млн 
570 тис. грн, Тернопільщини — 23 млн 
461 тис. грн.

ДЕТАЛЬНІШЕ —

У СПЕЦІАЛЬНО 

ПІДГОТОВЛЕНІЙ 

ІНФОГРАФІЦІ
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ЗУСТРIЧАЛИ 
ПЕРЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ

  ФОТОФАКТ

Крім традиційного привітального проекту до 

Дня Перемоги, агропідприємства Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» спрямовують кошти на поточні 

ремонти та реставрацію меморіалів Слави. 

Цей рік не став винятком. За фінансової підтрим-
ки «Енселко Агро» (Кернел) було облагороджено 
десятки пам’ятників визволителям у селах Ярмо-

линецького, Віньковецького, Дунаєвецького, Городоць-
кого, Старокостянтинівського районів Хмельниччини. 
Зокрема, на території Карачієвецької сільради (Вінько-
вецький р-н) за фінансування Компанії було приведено 
до ладу чотири пам’ятники воїнам, загиблим у Другій 
світовій війні.

— Кернел щороку проявляє таку ініціативу, — роз-
повідає голова Карачієвецької сільради Олександр Бон-
дар. — Цьогоріч до свята ми покращили стан меморіалів 
у селах Карачіївці, Калюсик, Бистриця, Майдан-Олексан-
дрівський. Також подарунки від кернелівців отримали 
солдатські вдови та учасники бойових дій, оскільки вете-
ранів Другої світової у нас, на жаль, не лишилося. Вдячні 
Компанії за допомогу!

Подяку на адресу Кернел висловив і Сергій Когут, 
голова Солобковецької ОТГ. За його словами, аграрії 
всебічно підтримують соціальну сферу та благоустрій сіл 
Солобківці, Глушківці, Стріхівці, де орендують земельні 
наділи.

— З представниками «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» ми давно і плідно співпрацює-
мо, — коментує наш співрозмовник. — Нещодавно Ком-
панія направила кошти на поточні ремонти двох пам’ят-
ників визволителям (зокрема на придбання фарби, 
вапна, всіх необхідних матеріалів). У найближчих пла-
нах — реалізувати спільно з Кернел проект зі встанов-
лення автобусних зупинок у селах.

На жаль, тільки зараз, відчувши крихкість миру, українці стали по-іншому 

сприймати слова «Аби не було війни», які ось уже восьмий десяток років лунають 

з уст ветеранів. Ми зрозуміли, що слава  і честь, здобуті нашими дідами та 

прадідами, — священні навіки.

Щороку до Дня Перемоги представники агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» вітають тих, хто був 
очевидцями та учасниками тієї страшної війни. Традиційно привітання від кернелівців приймали жителі сіл Хмельнич-
чини й Тернопільщини. Серед них — інваліди Другої світової війни, солдатські вдови, а також особи, прирівняні до 

учасників бойових дій. Представники Компанії презентували кожному з них корисні подарунки — теплі пледи та вітальні листівки. 
Бюджет витрат на привітальний проект Кернел у регіоні склав понад 160 тис. грн.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОЕКТ — У КОМЕНТАРЯХ

Іван Голик, смт Мельниця-Подільська 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«У 1944-му, коли моєму батькові Михайлу Петровичу випов-
нилося 17 років, його призвали на строкову службу, звідки він 
повернувся аж через шість років. Був учасником Радянсько-
японської війни. Коли прийшов додому, працював у колгоспі. 
Спочатку комбайнером, потім — ковалем. Щороку представ-
ники підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» вітають тата з Днем Перемоги. Цьогоріч подарували те-
плу ковдру. Ми вдячні Компанії за увагу».

Ольга Бесараба, с. Худіївці (Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«Дуже пишаюся своїми батьками. І не лише тому, що вони про-
йшли горнило війни, а й тому, що зробили вагомий внесок у 
післявоєнну відбудову рідного села. Мій батько Лев Романо-
вич воював на фронтах Другої світової, був поранений. Після 
війни більше 40 років віддав учительській справі, історії. Має 
звання першого сільського вчителя. Був і завучем, і директо-
ром. Чудово знає німецьку мову, що дуже допомагало у вій-
ськовий час. Зараз батькові вже 92 роки. Приємно, що його не 
забувають односельці, місцева влада. Постійно вітають з Днем 
Перемоги й представники підприємства «Агрополіс» (Кернел), 
за що їм особлива подяка».

Марія Бензар, с. Нирків (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

«Друга світова війна залишила болючий слід у кожній україн-
ській родині. З фронту не повернулися сотні тисяч синів, бать-
ків, братів. Воював і мій чоловік Михайло Іванович. На щастя, 
з фронту він прийшов живим, але з важким пораненням, після 
реабілітації у госпіталі Калуги. Приємно, що представники під-

приємства «Агрополіс» (Кернел) не забувають про його по-
двиг навіть тоді, коли чоловіка вже немає в живих. Привітавши 
мене, солдатську вдову, з Днем Перемоги, кернелівці вручили 
мені теплу ковдру — дуже потрібний подарунок».

Тамара Кіт, с. Заставці (Старосинявський р-н, Хмельницька  обл.)

«Мого батька Івана Трохимовича Кота у 1943 році призвали 
до лав армії. Він пройшов фронтовими шляхами Словаччини, 
Румунії, Угорщини, був поранений. Коли повернувся додому, 
розпочав працювати головним інженером поштового зв’язку 
у Старій Синяві. Цій справі віддав 48 років. До речі, щовесни 
наша родина зазвичай відзначає два свята — день народження 
тата, якому цьогоріч виповнилося 93 роки, та, звісно, 9 Травня. 
Дуже хочу подякувати підприємству «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за те, що кожного року напередодні 
свята Перемоги вони приходять до нас у гості з подарунками 
та щирими привітаннями. Хочу побажати аграріям успіхів, а 
нам усім — процвітання та миру!»

Валентина Новицька, с. Баглаї (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

«На початку травня до нас традиційно завітали представни-
ки підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел», щоб привітати мою маму Анастасію Теслюк з Днем 
Перемоги. Мама пройшла війну, концтабори. А батько Іван 
Андрійович визволяв Чехословаччину, Польщу, дійшов до Бер-
ліна. Мав багато відзнак та орденів. Отримав поранення. Після 
війни працював на цукровому заводі, згодом — на тепловозі. 
Його вже 19 років немає в живих. Проте пам’ять про його по-
двиг та подвиг ветеранів Другої світової війни — вічна. Дякую 
Кернел, що також не забувають про це, шанують та вітають нас 
з цим славним святом».

  ВІДЛУННЯ СВЯТА

Жителі сіл Хмельниччини й Тернопільщини дякують представникам агропідприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» Жителі сіл Хмельниччини й Тернопільщини дякують представникам агропідприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

за привітання з Днем Перемогиза привітання з Днем Перемоги
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Інна Олександрівна КозакІнна Олександрівна Козак  
 Посада:Посада:  провідний економіст на підприємстві «Енселко Агро» провідний економіст на підприємстві «Енселко Агро» 

(Кернел), м. Хмельницький(Кернел), м. Хмельницький
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2012 року з 2012 року

«З дитинства я мріяла працювати в аграрній сфері. Пам’ятаю, ще малою дівчинкою 
часто бувала на роботі у батьків, які все життя віддали сільському господарству (бать-
ко працював агрономом, а мама — економістом. — Ред.). У 2005 році моя дитяча мрія 
почала втілюватись у життя. Я стала студенткою Чернятинського аграрного коледжу 
Вінницького національного аграрного університету (далі ВНАУ. — Ред.), навчалась за 

спеціальністю «Бухгалтерський облік» і закінчила цей заклад з «червоним» дипломом. Бажання працювати було 
таким сильним, що у 18 років, одразу після отримання диплому, розпочала роботу в ТОВ «Стіомі-Холдинг». 
Спочатку працювала операціоністом, згодом — економістом зі збору оперативної інформації. Паралельно на-
вчалась на заочному відділенні у ВНАУ, де у 2011-му здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «Облік та 
аудит», в у 2012-му — спеціаліста за фахом «Контроль та ревізія». Насправді підприємство, на якому я засвоїла 
ази аграрного бізнесу, переживало тоді непрості часи. Але у 2012 році воно стало частиною компанії Кернел, 
і після реорганізацій у 2013-му я продовжила працювати економістом на підприємстві «Енселко Агро» (Кер-
нел). Торік отримала підвищення —  посаду провідного економіста. Можу з упевненістю сказати про те, що 
за роки роботи в Кернел мій професійний рівень відчутно підвищився. Адже у Кернел створено всі умови для 
особистісного розвитку та зростання — систематично проводяться тренінги, семінари, тематичне навчання. 
Як на мене, важлива складова успіху будь-якої компанії — це колектив справжніх професіоналів. У Кернел є 
такий колектив! Команда цілеспрямованих фахівців, яка ставить перед собою конкретні цілі й завдяки сумлінній 
праці успішно їх досягає. Інакше кажучи, кожен з нас докладає зусиль для досягнення бажаної мети. І головне 
тут — пам’ятати, що успіх — це не стільки те, що ми маємо, скільки те, ким стаємо в результаті. Не треба боятися 
зростати повільно, бо найгірше — залишитися на місці. А ще варто мріяти, бо кожен великий успіх починається 
з маленької мрії».

Олег Русланович СалючокОлег Русланович Салючок  
 Посада:Посада:  фахівець із закупівлі запасних частин та матеріалів на фахівець із закупівлі запасних частин та матеріалів на 

підприємстві «Агрополіс» (Кернел), м. Чортків, Тернопільська обл.підприємстві «Агрополіс» (Кернел), м. Чортків, Тернопільська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2016 року з 2016 року

«Історія мого працевлаштування в Кернел розпочалася досить цікаво. Маючи вели-
ке бажання працювати в прозорій аграрній Компанії та досвід роботи в сільському 
господарстві, я скористався нагодою й заповнив форму зворотного зв’язку на сайті 
Кернел, де вписав просту фразу: «Хочу бути частиною Вашого колективу». Правда, 
тоді я ще не знав, що в Кернел якраз відкрита вакансія, яка мене могла зацікавити. За 

кілька днів отримав телефонний дзвінок, відправив резюме, а вже згодом була співбесіда, випробувальний 
термін і робота мрії. Взагалі, за спеціальністю я інженер — дослідник технологічного сервісу, що передбачає 
удосконалення обладнання для с/г техніки. Проте мені більше до вподоби займатися закупівлею запасних 
частин та матеріалів, що включає в себе контроль якості та вчасності доставки комплектуючих, укладання 
угод з постачальниками, проведення конкурсів, тендерів тощо. За майже два роки роботи в Кернел я переко-
нався, що тут усі процеси проходять на найвищому рівні, все відбувається відкрито, згідно з законодавчими 
нормами та внутрішніми процедурами. І мені до душі такий підхід. Бо вважаю, що ефективний бізнес можна 
побудувати тільки шляхом чесного партнерства. У Кернел створені всі умови для того, щоб кожен співробіт-
ник почувався комфортно, затребувано, мав можливість не стояти на місці, розкривати свою багатогран-
ність, досягати успіху. Як на мене, найбільший успіх — це коли щоранку ти йдеш на роботу з посмішкою. І в 
мене все відбувається саме так».

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
 Наявність посвідчення водія категорії D.
 Досвід роботи від 2 років.

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
 Досвід роботи від 3 років.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни 
Хмельницької обл.)

 Наявність посвідчення тракториста.
 Досвід роботи від 1 року.

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК

(Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни 
Хмельницької обл.)

 Готовність до фізичної роботи.

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

 МАШИНІСТ-ГРЕЙДЕРИСТ

(Старокостянтинівський, Красилівський, Волочиський, 
Полонський р-ни Хмельницької обл.)

 Посвідчення категорії Е.
 Досвід роботи від 3 років.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(ОПРИСКУВАЧ)

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Досвід роботи від 3 років.
 Посвідчення категорії Н.

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК 

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Посвідчення водія категорії С та кранівника.
 Досвід роботи від 3 років.

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Готовність до фізичної роботи.

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

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

 Посвідчення комбайнера.
 Досвід роботи на іноземній техніці від 3 років.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
 Вища освіта (бажано економічна).
 Базові знання інженерії.
 Знання програми 1С.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

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

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

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

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні вироб-
ник та експортер соняшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського 
басейну на світові ринки. Кернел щороку підтверджує без-
заперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах 
присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років ак-
ції Компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011 році IPO Кернел було визнано найкращим у країнах 
Центральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З 
року в рік Компанія лідирує в рейтингах найкращих робо-
тодавців. 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-

ДОВIДКА 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 продукцію Кернел 
постачає у більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Пере-
робні потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння 
соняшника на рік, що дозволяє отримувати 1,5 млн тонн со-
няшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового шро-
ту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок 
дiяльностi — сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пше-
ниці, ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у 
більш ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну 
на понад 570 тис. га землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю 
проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на 
територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне за-

вдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка громадських 
iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з метою пiд-
вищення рiвня життя та добробуту населення. У 2013 роцi 
всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в програму пiд-
тримки територiальних громад «Разом з Кернел». Для ре-
алiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з 
Кернел». У Хмельницькій області Компанія обробляє зем-
лі в Кам’янець-Подільському, Віньковецькому, Городоць-
кому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Чемеровецькому, 
Ярмолинецькому, Красилівському, Старокостянтинівсько-
му, Старосинявському, Волочиському, Полонському, Сла-
вутському, Летичівському та Хмельницькому районах об-
ласті. На Тернопільщині Кернел орендує земельні наділи в 
Чортківському, Борщівському, Заліщицькому, Бучацькому, 
Лановецькому районах. На вказані підопічні території поши-
рюються й соціальні програми Благодійного фонду.

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. 
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ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

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

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

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

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

Віньковецький район 
(менеджер району)

Хмільовський Петро 
Михайлович

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

Віньковецький

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

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

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

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

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

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

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

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

Городоцький район 
(менеджер району) Шупер Василь Васильович

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

Городоцький

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дунаєвецький район 
(менеджер району) Рокіцька Олена Йосипівна

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

Дунаєвецький

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кам’янець-Подільський

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тимінська Галина Петрівна (096) 848-11-72

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

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

Новоушицький район 
(менеджер району)

Хмільовський 
Петро Михайлович

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

Новоушицький

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ярмолинецький  район 
(менеджер району) Бернада Петро Григорович

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

Ярмолинецький

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

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

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

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

Чемеровецький район 
(менеджер району) Гладиш Сергій Васильович

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

Чемеровецький

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

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

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

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

Старокостянтинівський район 
(менеджер району)

Козачук 
Марина Станіславівна

(098) 819-59-60

Старокостянтинівський

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

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

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

Григоровецька Омелянюк Тетяна Іллівна (097) 899-34-53
Миролюбненська Франкова Катерина Ананіївна (050) 392-06-94
Великий Чернятин Поніважук Марія Сегіївна (096) 845-55-03

Веснянська Чугунова Віта Володимирівна (096) 943-30-40
Баглаївська Хован Надія Іванівна (097) 870-03-08

Волочиський   район 
(менеджер району)

Мальований 
Ігор Павлович

(096) 571-56-68

Волочиський

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

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

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

(менеджер району)
Муравський 

Вадим Олександрович
(096) 800-31-30

Старосинявський

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

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

Полонський  район 
(менеджер району)

Олексюк 
Сергій Іванович

(097) 346-08-45

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

Красилівський
Волиця Сторожук Сергій Іванович (095) 701-26-22

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

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

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

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 
РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 

МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

МЕНЕДЖЕРИ ПІДПРИЄМСТВА «АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ) 
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. Б. 
МОБІЛЬНИЙ 

КОНТАКТ 

Чортківський

Горішня Вигнанка

Трач Ольга Михайлівна (097) 773-93-70

Білобожниця
Джурин

Джуринська Слобідка 
Палашівка
Криволуки

Заліщицький

Нирків

Бузушко Віра Григорівна (067) 370-20-94

Нагіряни
Торське
Глушка

Іване-Золоте
Дуплиська

Борщівський

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

Шупарка

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

Шишківці

Бучацький
Берем’яни

Мельник Михайло Степанович  (067) 208-95-24

Жнибороди

Заліщицький

Хмелева
Литячі

 Дорогичівка
 Садки

 Шутроминці

Бучацький
Передмістя

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

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

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ 
В КЕРНЕЛ
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  СКАНВОРД

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Енселко-Агро» (Кернел) 

вітає іменинників травня-червня — жителів сіл 
Славутського району Хмельниччини:

•15 травня — ГАННУ ІВАНІВНУ ПОЛІЩУК 
із с. Пилява;
•19 травня — ВІРУ ФЕДОРІВНУ ПОЄМЧУК 
із с. Лисиче;
•21 травня — ВІРУ ГРИГОРІВНУ МИКОЛАЙЧУК 
із с. Лисиче;
•27 травня — АНТОНІНУ ФЕДОРІВНУ КОВАЛЕНКО 
з с. Потереба;
•1 червня — ЛЮБОВ ТИМОФІЇВНУ ЛЕЛЯХ 
із с. Лисиче;
•27 червня — ТАЇСІЮ МАРКІЯНІВНУ ІВАНЕЦЬ 
з м. Хмельницького.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

9 червня ювілейну дату святкуватиме 
ОЛЬГА КОРНІЇВНА ГРАДІЛЬ 

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

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

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

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

Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю, діти та онуки

14 травня ювілей відзначила 
НАДІЯ ІВАНІВНА КАТРЕВИЧ 

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

Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панує,
Й достаток повниться щораз,
Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад!

З любов’ю, чоловік, дочка, зять, онуки

17 травня ювілей відзначила 
ВІРА ВАСИЛІВНА ПАЛАМАРЧУК із с. Жабче, 

що в Старокостянтинівському районі 
Хмельниччини.

В святковий день Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З любов’ю, чоловік, дочка, онуки

8 червня день народження відзначатиме 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ГРИНЧИШИН 

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

Сьогодні день народження у Вас.
Хай щастя, наче сонце, заіскриться,
Все сказане хай буде в добрий час,

Хай радість Вам небачена насниться!
Хай довгим і щасливим буде вік,
Хай райдуга барвисто Вас чарує.

Ви з гарною душею чоловік,
За це життя Вас щедро обдарує!

З повагою, вся родина

9 червня ювілей завітає на поріг 
ОЛЬГИ АНДРІЇВНИ СТЕПАНЮК із с. Круглики 

Старокостянтинівського району Хмельниччини.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!

Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що ви нас навчали.
Спасибі, рідненька за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей — тепла

На многії щасливії літа.

З любов’ю, донька та син

12 червня ювілей відзначатиме 
ТАЇСА МИХАЙЛІВНА ОСТАПЮК 

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

Привітання з днем народження для мами
Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.

І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.
Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,
Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,
Хай тебе обминають і біди і горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила — не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

Нехай для тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди!

З любов’ю, діти та онуки
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