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ДОБРИЙ ГОСПОДАРДОБРИЙ ГОСПОДАР
Переважно ягоди — це 

антиоксиданти, що сприяють 
знешкодженню токсичних 

речовин в організмі, знижують 
ризик розмноження вірусів, 

шкідливих бактерій. Пропонуємо 
Вам якомога більше дізнатися 

ПРО КОРИСТЬ ТА ЦІЛЮЩІ 
ВЛАСТИВОСТІ ЯГІД, щоб 

вирішити, якого варення варто 
заготувати вдосталь.

стор.
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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ Є КО-

МАНДА. Кожен кернелівець —
це висококласний фахівець, 

який любить свою роботу, знає, 
як виконувати її результативно. 

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

родин та всієї України.

стор.
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СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
Жоден номер газети 

«У кожен двір» не обходиться 
без публікацій про підтримку 

агропідприємствами 
компанії КЕРНЕЛ 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
освітніх закладів сіл Хмельниччини 

й Тернопільщини. Нещодавно 
було реалізовано чергову порцію 

добрих справ. Бюджет витрат 
Компанії склав понад 100 тис. грн.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 18 (40)
15 червня 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 державної служби зайнятості, кількість вакансій та число зареєстрованих 

безробітних у 2018 році (на кінець звітного періоду) становить:

Шановні читачі!
Нарешті настало довгоочікуване 

літо. Пора відпусток, канікул, відпочинку 
на природі та, водночас, період для на-
тхненної праці. Саме тепер вправні гос-
подарі дбають про наступний врожай. 
Не припиняється робота й на полях, які 
орендують агропідприємства компанії 
Кернел у селах Хмельниччини й Тер-
нопільщини. Та й на ниві добрих справ 
не менш гаряче. Адже місцеві громади 
продовжують спільно з кернелівцями 
втілювати в життя проекти, спрямова-
ні на покращення рівня життя в україн-
ських селах.

Що ж до проектів, реалізованих у 
травні, то більшість із них пов’язані з 
освітньою сферою, турботою про під-
ростаюче покоління, орієнтовані на 
створення комфортних умов у навчаль-
них закладах. Тож розпочнемо з саме з 
цих моментів.

Підприємство «Енселко Агро» (Кер-
нел) спільно з БФ «Разом з Кернел» 
профінансували придбання проектора 
для школи с. Лисанівці (Старосинявсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) та комп-
лектів постільної білизни для дитячого 
садочка с. Гірчична (Дунаєвецький р-н, 
Хмельницька обл.). Також завдяки ко-
штам від Кернел на території дитсадка в 
с. Нирків (Заліщицький р-н, Тернопіль-
ська обл.) організовано ігровий майдан-
чик, а у школу с. Білозірка (Лановець-
кий р-н, Тернопільська обл.) закуплено 
комплектуючі для ремонту системи во-
допостачання.

Крім того, фінансову підтримку на 
проведення поточних літніх ремонтів 
одержали навчальні заклади сіл Вес-
нянка, Лажева та Іршики (Старокостян-
тинівський р-н, Хмельницька обл.).

З гарними результатами співпраці 
з Кернел зустріли літо громади понад 
десятка сіл регіону. Йдеться про про-
екти з ремонту дорожнього покриття, 
які активно підтримувала Компанія. 
Лише у квітні-травні на придбання 
щебеневої суміші для упорядкування 
дорожнього покриття в селах Старо-
костянтинівського, Старосинявського, 
Волочиського, Ярмолинецького, Дуна-
євецького, Новоушицького, Чемеро-
вецького, Городоцького районів Хмель-
ниччини, а також Заліщицького району 
Тернопільщини кернелівці виділили 
понад 1 млн грн. Також аграрії по мож-
ливості долучалася й до виконання са-
мих ремонтних робіт. Враженнями від 
співпраці на сторінках газети поділили-
ся очільники сільських рад.

А ще за участю представників Ком-
панії урочистості з нагоди закінчення 
навчального року пройшли у школах сіл 
Лажева, Сахнівці (Старокостянтинів-
ський р-н, Хмельницька обл.) й Торське 
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.). 
Кернелівці завітали на славний ювілей 
до Володимира Гуменюка з с. Паньківці, 
що у Старосинявському районі Хмель-
ниччини. Світлини з цих подій Ви зна-
йдете в номері.

Традиційно у випуску на Вас чека-
ють поради, новини, вакансії Компанії, а 
також історії тих, хто будує свою кар’єру 
в Кернел.

Сонця та гарного настрою!

Вітаємо вас у літі! 

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

Кількість зареєстрованих 

безробітних Середній 

розмір 

допомоги за 

місяць, грн

Кількість 

вакансій, 

тис. одиниць

Навантаження 

зареєстрованих 

безробітних на 

одну вакансію, 

осіб
тис. осіб

у % до 

населення 

працездатного 

віку

Січень 378,9 1,4 2483 59,8 6

Лютий 383,7 1,5 2357 71,8 5

Березень 366,9 1,4 2587 93,0 4

Квітень 326,8 1,2 2422 83,8 4

 БЛАГОУСТРІЙ 

РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ 
В СЕЛАХ Відновлення шляхів — завжди проблема, 

особливо якщо йдеться про транспортні артерії, 

розташовані на території сіл. Прикладом 

для наслідування у справі приведення до 

ладу дорожнього покриття є громади сіл 

Хмельниччини й Тернопільщини. Завдяки 

залученню коштів від агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел»  десяткам 

населених пунктів регіону вже  вдалося 

покращити стан доріг.

стор.
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  АГРАРНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

МОЛОЧНI ПРОДУКТИ 
ЗА РIК ДОДАЛИ В ЦIНI 33%
За рік «молочний кошик» в Україні подорожчав у 

середньому на 12%. Про це повідомив президент 

Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій 

Дорошенко. Він зазначив, що всі молочні вироби за рік 

подорожчали від 0,2% до 33%, а саме:

 молоко — на 33%, або на 5,5 грн/л, у середньому до 22 грн/л;
 вершкове масло — на 29%, або на 8,3 грн, до 36,5 грн за 

200 г;
 сметана — на 19%, або на 8,4 грн/кг, до 52,4 грн/кг;
 кисломолочний сир — на 0,2%, або на 0,2 грн/кг, до 91,1 грн/кг.

«У наш молочний кошик увійшли по кілограму сметани і 
кисломолочного сиру, 200 г вершкового масла й літр молока. 
Вартість кошика на кінець квітня склала 202 грн, тоді як рік тому 
все це можна було купити за 179,6 грн. Тобто молочний кошик 
за рік подорожчав на 22,4 грн», — сказано в повідомленні.

ВЕРШКОВЕ МАCЛО УКРАЇНА 
ПРОДАЄ ЗДЕБIЛЬШОГО 
В ТУРЕЧЧИНУ
За перші місяці року Україна експортувала 9 тис. тонн 

вершкового масла на загальну суму 38,6 млн дол., 

передає УНН із посиланням на дані ДФС.

Основним імпортером українського вершкового масла 
була Туреччина. Наша країна поставила до Туреччини даного 
продукту на 9,8 млн дол. Друге місце у списку країн — найбіль-
ших імпортерів українського масла посідає Марокко. Сюди 
було імпортовано на 8,8 млн дол. продукту. Південна Африка 
посідає третє місце у списку країн — імпортерів українського 
вершкового масла з показником 3,1 млн дол.

Нагадаємо, раніше експертиза вершкового масла в Украї-
ні показала, що близько 70% цього продукту на полицях вітчиз-
няних магазинів — фальсифікат.

  АКТУАЛЬНО

ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ПОВЕРНУТИ СУБСИДIЇ ДО БЮДЖЕТУ: 

ТАК ЗАОЩАДЯТЬ ДО 10 МЛРД ГРН
В Україні почали повертати до бюджету невикористані субсидії. Після нововведень зекономлені комунальні 

знижки списують з рахунків українців після закінчення сезону. Крім того, в урядовій постанові вказані 

випадки, за яких повернути доведеться навіть витрачену субсидію. Так, сім’ям, які приховали свої реальні 

доходи, доведеться компенсувати незаконно отриману допомогу.

Неощадливі субсидіанти

Українці з субсидією платять за ко-
муналку фіксовану суму — відсоток від 
свого доходу. Якщо заощаджувати, то 
під час опалювального сезону невико-
ристану субсидію можуть перенести на 
наступний місяць, а за підсумками се-
зону — списати. Така система не стиму-
лює українців зі «знижками» економити, 
радше навпаки.

Причому за субсидії сплачують усі —
це гроші платників податків. І витрача-
ють на «комунальні знижки» величезні 
суми. Щороку бюджет розростається, 
цьогоріч вартість субсидій перетнула 
позначку 70 млрд грн. У чинній програмі 
субсидій є дві пов’язані між собою про-
блеми — знижки не стимулюють еконо-
мити, а нормативи, на які вони призна-
чаються, залишаються завищеними.

Кому доведеться 
повернути субсидії

У 2017-му з рахунків українців спи-
сали понад 8,2 млрд грн невикориста-
них субсидій. Точної цифри за підсум-
ками цього року поки що немає, проте 
сума може сягнути 10 млрд грн. Якби в 

Україні працювала монетизація, ці гро-
ші могли б роздати. Згідно з чинною 
постановою, вони повернуться до дер-
жавного бюджету.

«Після закінчення опалювального 
сезону невикористану суму житлової 
субсидії керівник, об’єднання, надавач 
комунальних послуг повертає до дер-
жавного бюджету в повному обсязі на 
підставі акта розрахунку», — йдеться в 

постанові Кабінету Міністрів.
Зі свого гаманця комунальні зниж-

ки мають повернути ті, хто обдурив 
органи соцзахисту. Згідно з чинною по-
становою, повертати гроші доведеться, 
якщо помилився в декларації про до-
ходи щонайменше на 170 грн, якщо со-
ціальний інспектор під час обстеження 
матеріально-побутових умов виявив 
порушення.

УКРАЇНА З ПОЧАТКУ РОКУ 
ЕКСПОРТУВАЛА 
36 МЛН ТОНН ЗЕРНА
Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового 

року (липень 2017 — червень 2018-го) станом на 

23 травня експортували 35,9 млн тонн зернових. 

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і 

продовольства.

Зокрема, на експорт відправлено 15,9 млн тонн пшениці, 
4,1 млн тонн ячменю, 35 тис. тонн жита, 15,6 млн тонн кукуру-
дзи. Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні 
ринки 393,5 тис. тонн борошна, з яких 392 тис. тонн становить 
пшеничне борошно і 1,5 тис. тонн — інші види цього продукту.

Аграрії України в 2016-2017 маркетинговому році експор-
тували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію 
незалежності держави. При цьому виручка від експорту зерно-
вих збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був за-
фіксований у 2015-2016 маркетинговому році на рівні 39,4 млн 
тонн.

ЩО ЗМIНИТЬСЯ В ЧЕРВНI ДЛЯ УКРАЇНЦIВ
З настанням літа в Україні передбачається кілька ключових змін. З 1 червня 2018 року введено нові 

нормативи для банків і ВНЗ, зростуть тарифи й будуть запроваджені більш жорсткі санкції за борги з 

комунальних послуг.

Комунальні борги

Відповідальність за непогашену комунальну заборгованість стане 
жорсткішою. З 10 червня 2018 року вступає в дію Закон України «Про житлово-
комунальні послуги», який передбачає більшу відповідальність споживача 
за непогашену заборгованість. За кожен день прострочення сплати боргу 
нараховуватиметься пеня, а також запроваджуватимуться обмеження і 
припинення надання послуги в цілому.

Вид на проживання
З 1 червня вид на проживання в Україні видаватиметься в формі ID-карти. 
Кабінет Міністрів затвердив новий зразок бланка виду на проживання та 
порядок його оформлення й видачі.

Податкова декларація

З 1 червня 2018 року набирають чинності зміни до форми податкової 
декларації з ПДВ, згідно з наказом Міністерства фінансів. Наказом № 381 
затверджено зміни до форми податкової декларації з податку на додану 
вартість.

Новий документ 
на кордоні

З 1 червня в Україні змінені правила перевезення домашніх тварин за кордон. 
Згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, 
тепер вивозити домашніх тварин, котів і собак, за межі України можна, маючи 
ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка на домашню тварину. 
Були змінені правила щодо заповнення, зберігання, списання ветеринарних 
документів та вимоги до їхнього обліку. Тепер діє єдина форма бланка 
ветеринарно-санітарного паспорта на домашніх собак і кішок. Отримати 
ветеринарний паспорт можна в органах Держпродпотребслужби на підставі 
клінічного огляду тварини і при наявності всіх відповідних лікувальних обробок 
і щеплень.

Ліцензування ВНЗ

З 1 червня Міністерство освіти планує здійснювати ліцензування освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів виключно в електронному вигляді. Буде 
створена електронна черга, через яку реєструватимуться ліцензійні справи в 
порядку надходження їх у Міносвіти.

Учитель року

З 1 червня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України про 
збільшення преміальних Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 
Педагоги — переможці конкурсу тепер отримуватимуть по п’ять мінімальних 
заробітних плат.

Мобільна пошта
Укрпошта з 1 червня запускає пілотний проект пересувного відділення. 
Перший подібний проект з мультимодальним переміщенням транзитних 
відправлень поштою працюватиме в Чернігівській області.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Фактично жоден номер газети «У кожен двір» не обходиться без публікацій про підтримку агропідприємствами компанії 

Кернел та Благодійним фондом «Разом з Кернел» освітніх закладів сіл Хмельниччини й Тернопільщини. Компанія 

систематично направляє фінанси для того, щоб створити комфортні умови навчання та виховання для сільських дітей.

Нещодавно за фінансової підтримки Кернел реалізовано чергову порцію 
добрих справ. Зокрема, аграрії направляли кошти для придбання про-
ектора у школу с. Лисанівці (Старосинявський р-н) та комплектів по-

стільної білизни для дитячого садочка с. Гірчична (Дунаєвецький р-н). Також 
завдяки фінансуванню Кернел на території дитсадка с. Нирків (Заліщицький 
р-н) укомплектовано ігровий майданчик, а у школу с. Білозірка (Лановецький 
р-н) закуплено комунікації для ремонту системи водопостачання. Крім того, 
кошти для проведення поточних літніх ремонтів отримали навчальні заклади 
сіл Веснянка, Лажева та Іршики (Старокостянтинівський р-н). Бюджет витрат 
Кернел на вищеперераховані проекти склав понад 100 тис. грн.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РЕАЛІЗОВАНІ ІНІЦІАТИВИ РОЗПОВІЛИ 
ОЧІЛЬНИКИ ЗАКЛАДІВ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД

ЛАРИСА МАХАЛЬОВА, завідувач дитячого садочку с. Гірчична

«Сьогодні в нашому дошкільному навчальному закладі виховується 
21 дитина. Щодня завдяки спільним зусиллям педагогічного та бать-
ківського колективів, а також сільської влади ми намагаємося забез-
печувати належні умови перебування для малечі. У цьому нам до-
помагає й орендар землі — підприємство «Енселко Агро» (Кернел). 
Спільно з БФ «Разом з Кернел» аграрії протягом минулих років виді-
ляли кошти на придбання електричної плити в харчоблок, вітали ма-
лечу з новорічними святами тощо. У травні кернелівці прийшли до нас 
з черговим подарунком — комплектами постільної білизни та ковдра-
ми для спальної кімнати садочка. Справа в тому, що ці речі закупляли-
ся в різний час. Частина постільного фонду залишилася з колгоспних 
часів, решта — дещо більш сучасна. Тому ми мали такі собі «збірні» 
комплекти. Тепер завдяки підтримці Кернел усю постільну білизну 
оновлено. Дякуємо Компанії за турботу про нашу малечу!»

ІВАН БЕЗУШКО, голова Нирківської сільради 

«До початку літніх канікул підприємство «Агрополіс» (Кер-
нел) спільно з БФ «Разом з Кернел» зробило малечі з на-
шого села чудовий сюрприз. Йдеться про новий ігровий 
майданчик, встановлений на території дитячого садочка 
«Сонечко». Раніше такої зони відпочинку ні вихованці за-
кладу, ні решта наших дітлахів не мали. Наразі тут вста-
новлено дитячу гірку та каруселі. Додам, що саме Кернел 
є постійним помічником як для нашої громади, так і без-
посередньо для ДНЗ. Місяцем раніше Компанія допо-
магала у підсипці сільських доріг (придбанні щебеню). 
У дитячий садочок за кошти від «Агрополіс» (Кернел) та 
Благодійного фонду придбано холодильне обладнання, 
дитячі кріселка. Неодноразово надавалася допомога 
продуктами харчування.  Дякуємо аграріям за те, що не 
стоять осторонь потреб найменших мешканців села».

ВОЛОДИМИР ГОРНОСУМ, 

голова Білозірської сільради 

«До централізованого водопос-
тачання нашу школу було під-
ключено майже 45 років тому. 
Зрозуміло, що за цей час ко-
мунікації (зокрема ті, що про-
ходять у самій шкільній будівлі) 
зносилися, часто відбувалися 
прориви. Це приносило чима-
лий дискомфорт як учням, так 
і працівникам закладу. Коли 
з’явилася можливість, ми ви-
рішили звернутися по допомогу 
до аграріїів компанії Кернел. І 
нам не відмовили. Так, за кошти 
від Компанії та БФ «Разом з Кер-
нел» уже придбано всі необхідні 
матеріали для реалізації про-
екту з оновлення водопровідної 
мережі школи. Сподіваємося, 
кернелівці допоможуть і у про-
веденні робіт. Ми дуже вдячні за 
надану підтримку».

ЗОЯ ЧЕПЕЛЮК, 

директор школи с. Веснянка 

«Користуючись нагодою, 
хочу подякувати підпри-
ємству «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» за багаторічну 
плідну співпрацю. Ні для 
кого не секрет, що сіль-
ська освіта зараз потре-
бує всебічної підтримки. 
Не є винятком і наша шко-
ла, де наразі навчається 
106 учнів. Саме Кернел є 
одним з наших помічни-
ків і спонсорів. За роки 
співпраці ми спільно ре-
алізували не одну добру 
справу — облаштували огорожу навколо приміщення навчального закладу, встановили 
вхідні двері, придбали телевізор, морозильну камеру, облицювали плиткою підлогу у 
шкільному коридорі, закупили меблі, стелажі для бібліотеки тощо. У травні аграрії на-
правили кошти на проведення поточних ремонтів — закупівлю необхідних матеріалів. 
Сподіваємося, що і в майбутньому завдяки фінансовій підтримці Кернел ми продовжимо 
втілювати добрі справи з думкою про дітей».

Педагогічний та батьківський колективи школи с. Веснянка Педагогічний та батьківський колективи школи с. Веснянка 

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

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

Кернел» за допомогу у проведенні поточних літніх ремонтів. Кернел» за допомогу у проведенні поточних літніх ремонтів. 

На фото: один з упорядкованих навчальних класівНа фото: один з упорядкованих навчальних класів

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

придбали комплектуючі для проведення придбали комплектуючі для проведення 

ремонту водопровідної мережі ремонту водопровідної мережі 

школи с. Білозірка (Лановецький р-н, школи с. Білозірка (Лановецький р-н, 

Тернопільська обл.)Тернопільська обл.)

КАТЕРИНА БЕЗСМЕРТНА, директор Лисанівського НВК

«З року в рік наш заклад переконується, що співробіт-
ництво з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» — не одноразова акція, а систе-
матична співпраця з довгостроковою перспективою. 
За останні п’ять років разом з Кернел ми реалізували 
чимало корисних справ. У травні аграрії вкотре від-
гукнулися на наше звернення, допомогли у придбанні 
проектора та екрана. Раніше ми не мали такого облад-
нання. Це устаткування значно полегшить навчальний 
процес, забезпечить проведення занять на більш 
якісному рівні. Дуже вдячні Кернел за співпрацю!» 

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

та БФ «Разом з Кернел» спрямували фінанси та БФ «Разом з Кернел» спрямували фінанси 

на закупівлю ігрового майданчика для малечі на закупівлю ігрового майданчика для малечі 

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

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

виділили кошти на придбання проектора для НВК с. Лисанівці виділили кошти на придбання проектора для НВК с. Лисанівці 

(Старосинявський р-н, (Старосинявський р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)

Завдяки фінансуванню компанії Кернел Завдяки фінансуванню компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» у ДНЗ с. Гірчична та БФ «Разом з Кернел» у ДНЗ с. Гірчична 

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

з’явилися комплекти з’явилися комплекти 

постільної білизнипостільної білизни
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  БЛАГОУСТРІЙ

РЕМОНТУЄМО ДОРОГИ В СЕЛАХ
Ремонт шляхів — завжди проблема, особливо якщо йдеться про транспортні артерії, розташовані на території сіл. 

Прикладом для наслідування у справі приведення до ладу дорожнього покриття є громади сіл Хмельниччини й 

Тернопільщини. Завдяки залученню коштів від агропідприємств компанії Кернел  та БФ «Разом з Кернел» десяткам 

населених пунктів регіону вже вдалося покращити стан шляхів. Тільки у квітні-травні на придбання щебеневої суміші  

аграрії направили понад 1 млн грн. Також кернелівці по можливості долучалася й до виконання самих ремонтних робіт. 

У Компанії запевняють, що це — лише початок такої корисної естафети. Ми вирішили поцікавитися у сільських голів 

їхніми враженнями від співпраці з орендарем.

ТЕТЯНА БЕГДАЙ, староста с. Трительники (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)«Два роки тому за кошти сільського бюджету ми вже 
намагалися покращити стан дороги до залізнич-
ного переїзду (продовження вул. Привокзальної у 
с. Трительники. — Ред.). Проте цьогоріч навесні 
зрозуміли, що покриття знову потребує ремонту. 
Приємно, що кернелівці відгукнулися та, як то ка-
жуть, підставили плече підтримки. Аграрії допомо-
гли придбати щебінь та оплатили роботу грейдера 
для того, щоб привести до ладу цю важливу для 
місцевої громади транспортну артерію. Додам, 
що з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» ми маємо добре налагодже-
ну співпрацю. Компанія в разі потреби допомагає 
нашим соціальним установам — Будинку культури, 
школі, а торік кернелівці підсобили в будівництві 
каплички. Дякуємо за увагу та підтримку!»

ВОЛОДИМИР ПОЛІЩУК, староста с. Пахутинці (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)
«Від себе особисто та від усієї громади дя-кую Кернел за якісно проведене упорядку-вання шляхів. На приведення до ладу по-криття польових доріг, частини центральної вулиці та під’їзду до кладовища ми витра-тили 200 т щебеню. Важливо, що всі витра-ти — і грейдер, і матеріал — оплатили агра-рії підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Не менш важливо, що саме кернелівці тримають руку на пуль-сі потреб села, не відмовляють у допомозі та беруть участь у створенні належних умов життя для селян».

ОКСАНА ЮРЕЙКО, староста с. Великий Жванчик 
(Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)
«З компанією Кернел, орендарем земель сільради, ми маємо гарний досвід співпраці. Торік до Дня знань наші першокласники отримали від аграріїв набори канцелярського приладдя, учням до Нового року презентовано солодощі, а цьогоріч ветеранам, точ-ніше солдатським вдовам, вручено теплі ковдри. Окрім того, у дитячий садочок заку-плено морозильну камеру, а у шкільний харчоблок — сучасну електричну плиту. Тепер Кернел долучився й до ремонту дорожнього покриття. Аграрії профінансували при-дбання 400 т щебеню. Найближчим часом плануємо підсипати ним вулиці Центральну, Садову, Подільську в с. Великий Жванчик та частину вулиці Центральної в с. Ліпини. Ми дуже вдячні Кернел за допомогу. Переконані, що й надалі плідно співпрацюватимемо, а результатом такого співробітництва стане створення належних умов життя для місцевих жителів»».

СЕРГІЙ КОГУТ, голова Солобковецької ОТГ 

(Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.)

«Наразі з орендарем землі, підприємством «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми маємо добре налагоджену, 

плідну співпрацю. Компанія фінансово підтримує чимало про-

ектів. Серед них і покращення стану шляхів. Нещодавно аграрії 

профінансували ремонт центральної під’їзної дороги до с. Сло-

бідка-Глушковецька. Всі витрати оплатила Компанія. Сьогодні ра-

зом з Кернел ми працюємо над проектом встановлення зупинок 

громадського транспорту. Сподіваюся, невдовзі ці об’єкти з’яв-

ляться у наших селах. А поки що від себе особисто та від нашої 

об’єднаної територіальної громади висловлюю подяку «Енселко 

Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за всебічну підтримку та 

розуміння».

МИКОЛА БЕСАЩУК, голова Дорогичівської 

ОТГ (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

«У квітні-травні у селах об’єднаної терито-

ріальної громади — Литячі, Хмелева, Шу-

троминці, Дорогичівка — проходили активні 

роботи з упорядкування під’їзних доріг. Тра-

диційно фінансово підтримує цей процес 

підприємство «Агрополіс» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел». Цьогоріч було оплачено 

придбання 180 т щебеню. Роботи виконува-

лися силами райавтодору. Крім того, наразі 

триває процес із встановлення вікон у сіль-

ській школі, до якого також фінансово долу-

чилася Компанія. Словом, з кернелівцями ма-

ємо ідеально налагоджену співпрацю. Аграрії 

молодці, бо не цураються проблем сіл, у яких 

обробляють землі».

За 

фінансового сприяння 

агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

у селах Хмельниччини й 

Тернопільщини тривають 

ремонти дорожнього 

покриття
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ДМИТРО ПОЛІЩУК, голова Веснянської 

сільради (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)

«Щороку за фінансової підтримки підпри-

ємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» ми проводимо ямкові 

ремонти дорожнього покриття, а також 

грейдерування вулиць. Адже не секрет, 

що в кожному українському селі такі про-

блеми є нагальними. Наприклад, торік 

разом з Компанією розпочали упоряд-

кування вулиці Шкільної, а оскільки її 

протяжність значна, то цьогоріч продо-

вжили цю справу. Окрім покращення 

інфраструктури, Кернел систематично 

інвестує кошти в інші соціальні напрям-

ки. Так, аграрії надають систематичну 

фінансову підтримку школі, Будинку 

культури, фельдшерсько-акушерсько-

му пункту, є активними учасниками 

сільських свят, Днів села тощо».

АЛЛА ДУБЧАК, староста с. Глібів 

(Новоушицький р-н, Хмельницька обл.)

«Уже другий рік поспіль завдяки підтримці орендаря 
землі, підприємства «Енселко Агро» (Кернел) ми при-
водимо до ладу сільські дороги. Цьогоріч аграрії при-
дбали для цієї справи 229 т щебеневої суміші, якою 
плануємо підсипати вулиці Тичини та Центральну 
с. Гута-Глібівська. Торік упорядковували вулиці Базар-
ну та Зелену (витрачено 430 т щебеню). Також Компанія 
оплатила роботу грейдера. Зауважу, що з Кернел ми 
маємо гарний досвід співпраці. Неодноразово виділя-
лися фінанси на покращення інфраструктури сіл (при-
дбання будівельних матеріалів для ремонту мосту в 
с. Миржіївка, пам’ятників загиблим воїнам Другої світо-
вої у селах Глібів та Джуржівка). Допомагали й школі — 
матеріалами для поточних ремонтів, спортивним 
інвентарем. Словом, хочу подякувати Кернел за їхню 
позицію — бути соціально відповідальним оренда-
рем».

ВАСИЛЬ ПАЛЯРУШ, староста с. Капустяни (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.)«Приємно, коли підприємство-орендар, окрім виробництва, приділяє увагу ще й соціальним питанням і проблемам благоустрою терито-рій, на яких проводить свою діяльність. Грома-ді нашого села пощастило мати саме такого орендаря. Йдеться про підприємство «Енсел-ко Агро» (Кернел). Це господарство спільно з БФ «Разом з Кернел» систематично підтримує нашу освіту, медицину, інфраструктуру. Нещо-давно відгукнулися на потребу ремонту доріг —придбали 200 т щебню та взяли на себе всі ви-трати, що стосуються безпосередньо процесу виконання робіт. На часі — розпочати підсипку найпроблемніших ділянок на вулицях Лісовій та Лесі Українки. Переконані, що допомога від Ком-панії допоможе відновити покриття в найкорот-ший термін. Дякуємо за розуміння. Сподіваємо-ся на подальшу співпрацю!»

МИКОЛА ГРИГОРЧУК, голова Березненської сільради (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)

«З підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» ми маємо багаторічну нала-

годжену співпрацю. Аграрії допомагають громаді у вирішенні багатьох питань інфраструктури та 

благоустрою, зокрема у ремонтах транспортних артерій. Цьогоріч за кошти Компанії придбано 

200 т щебеневої суміші, якою плануємо підсипати вулиці Колгоспну та Подільську в с. Бутівці. До 

речі, всі витрати з безпосереднього виконання робіт орендар також взяв на себе. Користуючись 

нагодою, хочу подякувати Кернел за не менш важливі для нашого села проекти — відновлення 

водопостачання (ремонт водогону), придбання кардіографа та встановлення сучасних вікон в ам-

булаторії. Ці справи втілено в життя торік, також за фінансового сприяння аграріїв».

ПЕТРО СЕРЕДИНСЬКИЙ, голова Торськівської сільської ради (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
«Уже кілька років поспіль спільно з підприємством «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»ми приводимо до ладу сільські шляхи. Цьогоріч за кошти Компанії придбано 150 т щебню для підписки доріг у селах Торське, Глушка, Якубівка, а також понад 33 т асфальтобетонної су-міші для проведення ямкового ремонту центральної вулиці с. Торське, яка має протяжність 2,5 км. Окремо хочу подякувати й за підтримку інших напрямків. Так, нещодавно аграрії придбали комп’ютер для місцевої школи, а торік оплатили виготовлення пам’ятника Небесній сотні, який плануємо встановити в найближчій перспективі. Кернел завжди тримає руку на пульсі потреб нашої громади. Ця Компанія — приклад надійного партнера для села та його мешканців».

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-

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 

соняшникової олії та близько 1,3 млн тонн соняшникового 

шроту. Iз 2010 року Кернел активно розвиває власне  сiль-

госпвиробництво. Щороку Кернел постачає на міжнародні 

ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячме-

ню, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш 

ніж п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну 

на 560 тис. га землі. Спiльно з виробничою дiяльнiстю про-

водиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i малих мiст на 

територiї присутностi агропiдприємств Кернел. Основне 

завдання — 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.

ДОВIДКА
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Ганна Володимирівна ГоловчинськаГанна Володимирівна Головчинська  
 Посада:Посада:  фахівець з обліку договорів на підприємстві фахівець з обліку договорів на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), Чортківський район, Тернопільська обл.«Агрополіс» (Кернел), Чортківський район, Тернопільська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2014 року з 2014 року

«Фактично чотири роки працюю на підприємстві «Агрополіс» (Кернел). Моя 
зона відповідальності — це робота в програмі 1С, внесення туди всієї інфор-
мації, яка стосується договорів оренди, підписаних з пайовиками підприєм-

ства. За час, проведений на підприємстві, переконалася, що у Кернел створено всі умови для особистісного 
та професійного розвитку співробітників. Тут часто проводяться тренінги та навчання, а ще завжди можна 
отримати пораду й консультацію від колег, що не менш важливо. Як на мене,  найголовніший  принцип успіху 
для будь-якої Компанії — це злагодженість команди, наявність чітких цілей та спільний пошук їхнього досяг-
нення. Коли відчуваєш, що приходиш на роботу недаремно, а своєю працею приносиш користь, — це перша 
ознака успішної людини. Успіх у кожному з нас, у колективі однодумців і прагненні змінюватися та змінювати 
нашу країну».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

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

Тернопільська обл.)
 Посвідчення тракториста.
 Відповідальне ставлення до професійних обов’язків.
 Бажання працювати.

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

Тернопільська обл.) 
 Посвідчення водія (вантажні автомобілі).
 Дисциплінованість.

ЗАВІДУВАЧ РЕМОНТНОЇ МАЙСТЕРНІ
(с. Торське, Заліщицький р-н)

 Інженерна освіта.
 Досвід роботи на відповідній посаді від 2 років.

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ
(м. Чортків, Тернопільська обл.)

 Вища юридична освіта.
 Досвід роботи у сфері земельного права.

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

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

МАШИНІСТ-ГРЕЙДЕРИСТ
(Старокостянтинівський, Красилівський, Волочиський, 

Полонський р-ни, Хмельницька 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.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Посвідчення водія категорій С та Е.
 Досвід роботи від 3 років.

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК
(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Готовність до фізичних навантажень.

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

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

 Наявність посвідчення водія.
 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, 

Хмельницька обл.)
 Наявність посвідчення водія.
 Досвід роботи від 1 року.

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК
(Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни, 

Хмельницька обл.)
 Готовність до фізичної роботи.

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

Олександр Петрович ДеревянченкоОлександр Петрович Деревянченко  
 Посада:Посада:  керівник науково-дослідного пункту на підприємстві керівник науково-дослідного пункту на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел), Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.«Енселко Агро» (Кернел), Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2014 року з 2014 року

«Правду кажучи, ніколи особливо не замислювався над тим, чому обрав саме 
працю в сільському господарстві. Але напевно знаю, що не помилився у своє-
му виборі. Навчався в Полтавському аграрному коледжі, потім — у Сумському 
національному аграрному університеті, де отримав диплом магістра, наразі 
продовжую навчатися в аспірантурі Уманського національного університету 
садівництва. Коли був студентом четвертого курсу (СНАУ), отримав пропо-

зицію попрацювати в Кернел. Спочатку це була позиція лаборанта науково-дослідного пункту на Полтавщині. 
Згодом був переведений на підприємство «Дружба-Нова» (Кернел), що працює в Чернігівській області. А у 
2014 році отримав підвищення — посаду керівника науково-дослідного пункту на Хмельниччині, у Західному 
регіоні діяльності Компанії. Вказану позицію обіймаю вже понад чотири роки. І з кожним днем переконую-
ся, що наука — невичерпне джерело, у яке хочеться занурюватися для того, щоб отримувати нові знання. У 
нашого центру досить важливе завдання — створення технологій, які забезпечували б ефективність с/г ви-
робництва, зниження собівартості продукції та збільшення показників урожайності. Наразі по регіональному 
управлінню Енселко Захід маємо понад 500 га під стаціонарними дослідженнями. Попереду чимало планів, 
які обов’язково вдасться втілити в життя. Хотілося б зазначити, що для мене Кернел — перше місце роботи, 
я звідси починав, тут розвивався як професіонал і планую не зупинятися на досягнутому, а разом зі своєю 
командою приносити користь Компанії та Україні. Головне — не стояти на місці, адже навколо нас світ без-
межних можливостей».

  ФОТОФАКТ

МЕЛОДIЯ ОСТАННЬОГО 
ДЗВОНИКА

Наприкінці травня у всіх українських 

школах пройшли святкові лінійки, які 

ознаменували завершення ще одного 

навчального року. 

На запрошення очільників сільських шкіл 
Хмельниччини й Тернопільщини представники 
агропідприємств компанії Кернел та Благо-
дійного фонду «Разом з Кернел» завітали на 
відповідні урочистості у заклади. Пропонуємо 
ознайомитися з надісланими світлинами.

СВЯТКУВАЛИ СЛАВНИЙ ЮВIЛЕЙ
У травні 90-річний ювілей відзначив Володимир 

Гуменюк із с. Паньківці, що у Старосинявському 

районі Хмельниччини.

О с к і л ь к и  д л я  п р а ц і в н и к і в  п і д п р и є м с т в а
«Енселко Агро» (Кернел) уже стало багаторічною традиці-
єю вітати своїх пайовиків зі славними ювілеями, завітали 
вони й на поріг Володимира Пилиповича зі щирими слова-
ми та гарним подарунком. Ювіляр радів гостям та від душі 
бажав усім дожити до його років.

На фото: випускники школи с. Лажева На фото: випускники школи с. Лажева 

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

Представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) Представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) 

вітають учнів школи с. Торське (Заліщицький р-н, вітають учнів школи с. Торське (Заліщицький р-н, 

Тернопільська обл.) із завершенням навчального рокуТернопільська обл.) із завершенням навчального року

Кадри зі свята Останнього дзвоника у школі Кадри зі свята Останнього дзвоника у школі 

с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)

На фото: кернелівці на ювілеї На фото: кернелівці на ювілеї 

Володимира Гуменюка з с. Паньківці Володимира Гуменюка з с. Паньківці 

(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ 
В КЕРНЕЛ

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

ЯГIДНИЙ СЕЗОН: ЗАРЯДЖАЄМОСЬ ВIТАМIНАМИ
Пропонуємо дбайливим господиням якомога більше дізнатися про користь та цілющі 

властивості ягід, щоб вирішити, якого варення варто заготувати вдосталь.

Щоб узяти від ягідного сезону 
максимум користі, слід ознайомити-
ся з цілющими властивостями кож-
ної ягоди окремо. Ми склали для Вас 
умовний календар-розповідь про ко-
ристь найулюбленіших літніх ягід за 
часом їхнього дозрівання.

Після затяжної зими Ви потер-
паєте від авітамінозу й сонливості? 
Полуниця — перша з сезонних ягід —
допоможе Вам надовго забути про ці 
проблеми. Регулярно вживаючи цю 
ягоду, Ви поповните свій організм 
вітаміном С, калієм, клітковиною, 
саліциловою та фолієвою кислотою, 
що допоможе у профілактиці серце-
во-судинних і шкірних захворювань. 
Багата на полісахариди та органічні 
кислоти, полуниця повертає в тонус 
мікрофлору кишечника, бере участь 
у зв’язуванні та виведенні з організму 
токсинів, важких металів, нормалізує 
процеси обміну речовин. А завдя-
ки потогінним і жарознижувальним 
властивостям, які забезпечує висо-
кий вміст саліцилової кислоти, полу-
ниця є дієвим засобом для боротьби 
з застудними й вірусними захворю-
ваннями.

А ще червонобока ягода спри-
яє схудненню, розщепленню жирів, 
нормалізує рівень цукру в крові. Як 
підсолодити життя, коли обмежуєш 
вживання всіляких ласощів? Їсти по-
луницю! Ароматичні речовини, що 
містяться в ягоді, стимулюють ви-
вільнення серотоніну, що покращить 
вам настрій на весь день. До речі, 
антиоксидантні властивості полуниці, 
що стимулюють розумову діяльність, 
допоможуть Вам запам’ятати чимало 
корисної інформації.

У червнево-липневий період 
джерелом вітамінів С, Е, К, В5, В6, ка-
ротинів, жирних кислот, зокрема фо-
лієвої, є суниця. Завдяки високому 
вмісту заліза, калію, фосфору вона 
стимулює процес кровотворення. Ця 
запашна ягода крихітна, проте може 
похвалитися тим, що нормалізує ар-
теріальний тиск, покращує роботу 
щитовидної залози, лікує анемію, 
атеросклероз, оберігає клітини печін-
ки від запалень та старіння.

Незамінною є суниця в лікуванні 
таких шкірних захворювань, як дер-
матити, вітиліго та екзема. Ця соняч-
на ягода здатна відновити діяльність 
дихальної системи після тривалих 
запальних процесів. А завдяки анти-
оксидантам не лише допомагає впо-
ратися зі стресовими станами, а й 
перешкоджає розвитку ракових пух-
лин. У сезон дозрівання суниць лікарі 
рекомендують споживати 1 склянку 
ягід на добу.

Рясне дозрівання малини припа-
дає на середину липня, хоча за спри-
ятливих погодних умов поласувати 
ягодою вдасться ще й у червні. Це 
істинно лікарська рослина, адже вона 
є природним замінником аспірину 
завдяки високому вмісту саліцилової 
кислоти. Також знижує температуру, 
зменшує біль та набряки без шкоди 
для організму. Лікарі радять вживати 
цю ягоду під час запальних процесів, 
які спричиняють почервоніння та су-
хість шкіри, біль у суглобах, подагру 
та варикозні захворювання. А ще діє-
тологи зауважують, що малина — по-
тужний натуральний геропротектор-
ний засіб, тобто сповільнює процес 
старіння.

Високий вміст вітаміну С, фрук-
този та кислот у ягоді стимулює про-
цес травлення. Крім того, у малині є 
ефірні олії, що покращують апетит і 
слиновиділення. Тож за поліпшенням 
обміну речовин, виведенням з орга-
нізму солей важких металів, токсинів 
та шкідливого холестерину звертай-
теся до малини. Особливо цінною є 
її родичка — лісова малина, яка уві-
брала усі згадані поживні речовини 
у вищій концентрації, але має значно 
виразніші смакові якості. Добова нор-
ма малини для дорослої людини — 
1-2 склянки ягід.

Не лише красива та смачна, а й 
дуже корисна — чорниця, поласува-
ти якою зможемо вже у липні-серпні. 
В її складі безліч цінних та унікальних 
мінералів, вітамінів групи В, С, РР, 
пантотенових та інших кислот. Ця 
чорна лісова королева надзвичайно 
корисна: зміцнює сітківку ока, підви-
щує гостроту зору, покращує пам’ять. 

Завдяки вмісту рослинного інсуліну 
ягоди корисні для діабетиків. Чорни-
цею також лікують гострі захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту. Вона 
має дивовижний вплив на клітини 
печінки, покращує обмінні процеси в 
організмі.

Ще одна властивість чорниці —
повертати організму тонус у період 
авітамінозу та занепаду сил. А завдя-
ки тому, що чорниця містить пектини, 
вона допомагає виводити токсини, 
шлаки й солі важких металів. Чорна 
ягода — один з важливих продуктів, 
які запускають процес омолоджен-
ня, очищаючи кров, зміцнюючи стін-
ки судин і покращуючи кровообіг. Не 
згайте можливості попоїсти чорниці 
влітку — неодмінно помітите: взимку 
організм буде вам вдячний!

І, нарешті, вишня — ягода з ви-
соким вмістом вітаміну А, С, Е, Н, РР, 
групи В, мінералів, пектинів, азотис-
тих та дубильних речовин. Кумарин, 
що містяться у вишні, знижує згор-
тання крові, тому ягоди ефективні у 
лікуванні й профілактиці тромбозів, 
інсультів та інфарктів. Якщо регуляр-
но споживати ягоди або натуральний 
вишневий сік, серцеві напади турбу-
ватимуть значно рідше, а тиск повер-
неться до нормальних показників.

Особливо пощастило жінкам, які 
виношують дітей улітку — в сезон, 
коли достигає вишня: фолієва кис-
лота, на яку багаті ягоди, просто не-
замінна для повноцінного розвитку 
малюка. Вітаміни й мінерали беруть 
участь у процесі кровотворення, а 
завдяки позитивному впливу на ді-
яльність центральної нервової систе-
ми та головного мозку — підвищують 
розумову активність. Не дарма вчені 
занесли вишню до списку продуктів, 
що продовжують життя.

Зрештою, скільки ягід влітку не 
їж — все одно на рік не наїсися. Зви-
чайно, можна заморозити всього по 
жменьці. У неягідний період всього 
півсклянки замороженого міксу під-
тримають ваш організм у тонусі і вря-
тують від зимової депресії. Але ніщо 
не замінить майстерно зварених ягід 
за смаком, а іноді й за користю.

Щоб зберегти запашне й солодке літечко надовго, 

пропонуємо декілька рецептів ягідного варення. 

Ласувати  ним — суцільне задоволення, а іноді й 

смачний порятунок від хвороб.

ЦIЛЮЩI ВЛАСТИВОСТI ЛIТНIХ ПЛОДIВЦIЛЮЩI ВЛАСТИВОСТI ЛIТНIХ ПЛОДIВ

Чорничне варення «П’ятихвилинка»
 Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1-1,5 кг цукру, 250 мл води.
 Приготування. У великій ємності доведіть воду до кипін-

ня. Висипте у воду цукор і доведіть до повного розчинення. 
Чорницю переберіть, промийте і, коли цукор розчиниться, 
висипте у сироп. Вимкніть вогонь і залиште ягоди настою-
ватися впродовж 4 годин.
Увімкніть вогонь, доведіть до кипіння і варіть близько 3 хви-
лин. Потім вимкніть і дайте охолонути. Повторюйте проце-
дуру варіння ще кілька разів, поки не отримаєте варення 
бажаної консистенції.
Готове варення розлийте у стерилізовані банки, закрутіть, 
поставте догори дном до повного охолодження. Зберігайте 
у прохолодному місці

Варення з чорниці без термообробки

 Інгредієнти: 1 кг чорниці, 1,5 кг цукру.
 Приготування. Чорницю переберіть від сміття і ретель-

но промийте. У ємності змішайте блендером чорницю та 
цукор. Можна також використовувати м’ясорубку.
Розкладіть варення в стерилізовані банки і зберігайте у 
холодильнику. Перевага сирого «варення» — у мінімальній 
термічній обробці та збереженні максимальної кількості 
поживних речовин. Втім, і з’їсти таке варення доведеться 
першим.

Ароматне малинове варення

 Інгредієнти: 750 г малини, 250 г цукру, 150 мл води.
 Приготування. Переберіть ягоди, викладіть у ємність, 

налийте води й доведіть до кипіння на найповільнішому вог-
ні. Проваріть 3-4 хвилини і знімайте з плити, щоб протерти 
через сито в гарячому вигляді. Додайте в малинове пюре 
цукор, доведіть до кипіння, але не кип’ятіть! Одразу пере-
лийте варення до стерилізованих банок і закатуйте.

Суничне варення «Протизастудне»

 Інгредієнти: 2 кг цукру, 1 кг суниці.
 Приготування. Підготовлені ягоди перетріть з цукром, 

поставте на плиту й нагрійте на повільному вогні до повного 
розчинення цукру. Не доводьте до кипіння. Тепер розлий-
те варення по банках і закатайте. Зберігатися таке варення 
може довго, але краще поставити його в холодильник.

Суничне варення тривалого 
приготування

 Інгредієнти: 1,4-1,5 кг цукру, 1 кг суниці, дрібка лимон-
ної кислоти.

 Приготування. Суницю переберіть, прибравши всі ве-
ликі ягоди. Укладіть шарами в таз, щедро посипаючи кожен 
шар цукром. Залиште на 5-6 годин за кімнатної температури 
до виділення соку. Проваріть на повільному вогні, обережно 
помішуючи, до повного розчинення цукру. Після збільшен-
ня вогню доведіть до кипіння. Як закипить, варіть упродовж 
15-20 хвилин. Якщо все-таки вирішили готувати варення з 
великих ягід, то після варіння їм дають охолонути протягом 
півгодини, а потім знову доводять до кипіння. Процес повто-
рюють декілька разів. Постійно знімайте пінку, а наприкінці 
варіння додайте 1-2 г лимонної кислоти на кожен 1 кг цукру.

ГОТУЄМО СМАЧНЕ ВАРЕННЯ
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рекламодавець. 

Вiддруковано: ТОВ «Мега-Полiграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua  
Замовлення № 62694

Пiдписано до друку 14.06.2018 р.
Загальний наклад 28 530 прим.

У кожен
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Кернел – провідний у світі та най-
більший в Україні виробник та 
експортер соняшникової олії, 
ключовий постачальник сільсько-
господарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. Свою продукцію Кернел екс-
портує більш ніж в 60 країн світу. 

Кернел формує аграрну еліту но-
вого покоління. Ми розкриваємо 
потенціал молодих фахівців, забез-
печуємо перспективи професійно-
го зростання і сприятливі умови для 
роботи і життя в сільській місцевості.

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

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

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

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

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Чорноморськ, Одеська обл. 

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
м. Полтава

БУХГАЛТЕР
м. Київ

АГРОНОМ-ДОСЛІДНИК
смт Варва, Чернігівська обл.

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

(Кернел) вітає своїх пайовиків — 

іменинників червня, жителів села 

Щидлівці (Чемеровецький р-н, 

Хмельницька обл.):

• 3 червня — ОЛЬГУ ВІКТОРІВНУ ГУЛИК;

• 8 червня — НІНУ ВАСИЛІВНУ РУДЯК;

• 20 червня — ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИ-

МИРОВИЧА ДУМАНСЬКОГО;

• 24 червня — МАРІЮ АНДРІЇВНУ 

ДЖИГУН.

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) вітає своїх 

пайовиків, ювілярів червня, жителів 

сіл Волочиського району Хмельнич-

чини:

• 10 червня — ПЕТРА УЛЯНОВИЧА 

БАБІЯ з с. Гайдайки;

• 11 червня — ТЕТЯНУ КІНДРАТІВНУ 

МАРЧАК із с. Баглаї;

• 23 червня — ЛЮДМИЛУ ВОЛОДИ-

МИРІВНУ КАЛИНЮК з с. Бубнівка.

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

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

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

 Здоров’я, миру, успіхів, надії.

Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) вітає іменинників літа — жителів сіл 

Старокостянтинівського району Хмельниччини:

• 16 червня — ЛЮДМИЛУ ВОЛОДИМИРІВНУ 

ГУМЕНЮК із с. Лажева;

• 26 червня — МАРІЮ КАСЬЯНІВНУ 

ІВАНОЩУК із с. Бутівці;

• 26 червня — МАРІЮ ІЛЛІВНУ ПОЛІЩУК 

із с. Баглаї;

• 28 червня — ЛЮБОВ ІВАНІВНУ 

ЗАКОРДОНЕЦЬ із с. Бутівці;

• 6 липня — РАДІСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА 

ЄФІМОВА з с. Жабче.

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!


