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БЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
У травні-червні кернелівці витратили 

ПОНАД МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ НА 

ПРИДБАННЯ ЩЕБЕНЮ ДЛЯ 

ВІДНОВЛЕННЯ ДОРОЖНЬОГО 

ПОКРИТТЯ у десятках сіл 
Хмельниччини. Нині впорядкування 
шляхів завершено в Немиринецькій 

та Баглаївській сільрадах, 
а також у селах Майдан-

Олександрівський та Думанів.
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АКТУАЛЬНО
Нині на Хмельниччині є чимало 

інвестиційних пропозицій. Проте 
є й проекти, які вже перебувають 

на активній стадії реалізації. 
Серед них — будівництво 

компанією Кернел, лідером 
агропромислового комплексу 

нашої держави, НАЙБІЛЬШОГО 
В УКРАЇНІ ЗАВОДУ З 

ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКА на 
Старокостянтинівщині.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 22 (44)
20 липня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
За даними Держстату України, чисельність населення (за оцінкою) у II кварталі 2018 року 

становить, осіб.

Шановні читачі!
За вікнами яскравими барвами буяє 

літо. Час важливих справ, нових перемог 
та звершень. Ця пора стала для сільських 
громад Хмельниччини й Тернопільщини 
плідною на проекти, реалізовані спільно 
з агропідприємствами компанії Кернел та 
БФ «Разом з Кернел».

Тож запрошуємо Вас у світ добрих 
справ. Отже, у першій половині червня 
при всіх навчальних закладах діяли осе-
редки сезонного оздоровлення учнів. А з 
середини місяця для дітей гостинно від-
крили свої двері літні табори. Фінансо-
ву підтримку для їхньго функціонування 
надавала компанія Кернел та БФ «Разом 
з Кернел». У випуску Ви дізнаєтеся про 
відкриття табірної зміни у «Калинівці» 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) та про оздоровлення дітей у та-
борі при школі с. Гусятин (Чемеровець-
кий р-н, Хмельницька обл.).

З важливими результатами співпраці 
з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» увійшли в літо 
громади сіл Немиринці та Баглаї (Старо-
костянтинівський р-н), а також Майдан-
Олександрівський (Віньковецький р-н) 
та Думанів (Кам’янець-Подільський р-н). 
Саме тут за фінансового сприяння Кернел 
упорядковували дорожнє покриття. Дета-
лями на шпальтах поділилися очільники 
сіл.

Продовжили аграрії підтримувати 
сферу духовності, культури та дошкільної 
освіти. Так, за кошти Компанії глядацьку 
залу Будинку культури с. Залісся Дру-
ге, що у Кам’янець-Подільському районі 
Хмельниччини, укомплектовано новими 
стільцями. Також підприємство «Енселко
Агро» (Кернел) та Благодійний фонд від-
гукнулися на потребу Свято-Миколаїв-
ського храму с. Калюсик (Віньковець-
кий р-н, Хмельницька обл.) та придбали 
пилосос для підтримання чистоти та по-
рядку в церковному приміщенні.

Корисний подарунок від підприємства 
«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» отримав ДНЗ «Сонечко» с. Дзвинячка 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.). 
Тут профінансовано встановлення альтан-
ки. А ще вказане підприємство допомогло 
у придбанні комплекту комп’ютерного об-
ладнання для Товстенської селищної ради 
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.).

Не залишилася поза увагою й сільська 
медицина. Для персоналу фельдшерсько-
акушерського пункту с. Сахнівці (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.) 
придбано велосипед, а для амбулаторії 
с. Наркевичі (Волочиський р-н, Хмельниць-
ка обл.) — медичне обладнання.

Окремо варто сказати про те, що в 
нашу редакцію систематично надходить 
безліч листів-подяк. У сьогоднішньому 
номері теплі слова адресовані представ-
никам підприємства «Енселко Агро» (Кер-
нел), які допомогли закупити запасні час-
тини для транспорту КП «Віньковецький 
комунсервіс» (господарства, яке опіку-
ється благоустроєм смт Віньківці (Хмель-
ницька обл.)) та придбали комплекти по-
стільної білизни й посуд для вихованців 
ДНЗ «Барвінок» с. Заставці (Старосиняв-
ський р-н, Хмельницька обл.).

Традиційно в газеті Ви знайдете ці-
каву інформацію, корисні поради, вакан-
сії Компанії та історії тих, хто будує свою 
кар’єру в Кернел.

Дякуємо, що залишаєтеся з нами!

Сонячного літа, 
миру та натхнення!

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

 

НАЯВНЕ НАСЕЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ

на 1 травня 

2018 року

середня 

чисельність

у січні-квітні 

2018 року

на 1 травня 

2018 року

середня 

чисельність

у січні-квітні 

2018 року

Україна 42 300 723 42 343 563 42 131 086 42 173 926

Тернопільська обл. 1 050 020 1 051 166 1 046 769 1 047 915

Хмельницька обл. 1 271 285 1 272 847 1 268 122 1 269 684

м. Київ 2 936 628 2 935 575 2 895 321 2 894 268
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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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Турбота про дітей і створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання 

та відпочинку — напрямки соціальної діяльності, які завжди будуть пріоритетними для 

агропідприємств компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». Щодня кернелівці працюють над 

тим, щоб життя найменших мешканців підопічних сіл було дійсно щасливим. Літо — найкращий 

час для того, щоб дарувати радість та здійснювати дитячі мрії. Про проекти, реалізовані 

Компанією з думкою про дітей, читайте в номері.

 ІНІЦІАТИВИ

ТЕРИТОРIЯ ЛIТНЬОГО ДОЗВIЛЛЯ



2 20 липня 2018 року

  НА ЧАСІ

З 1 ЛИПНЯ В УКРАЇНI ПIДВИЩЕНО ПЕНСIЇ: КОМУ I НА СКIЛЬКИ
Через зростання соцстандартiв отримувати бiльше стануть тi, у кого зараз мiнiмум

  АКТУАЛЬНО

ної пенсії соцпенсіонери також 
отримуватимуть з липня на 18 грн 
більше.

Одержить надбавку ще одна 
категорія пенсіонерів: ті, хто заро-
бив собі на старість більш ніж 10 мі-
німальних пенсій. Таких — близько 
10 тисяч осіб. Зараз їм виплачують 
не більше 13 730 грн, навіть якщо 
пенсія у них набагато вища, а з 
1 липня почнуть платити не більше 
14 340 грн. Тобто у високооплачу-
ваних пенсіонерів надбавка стано-
витиме від 1 грн до 610 грн. А ось 
для тих, хто заробив собі пенсію 
вищу за 1434 грн, але нижчу за 
13 730 грн, нічого не зміниться, 
за винятком тих, хто отримує над-
бавки до пенсії у відсотках від ПМ. 
Наприклад, учасники бойових дій 
мають доплату до пенсії в розмі-
рі 25% ПМ, зараз вона дорівнює 
343 грн, з 1 липня буде 358 грн 
(+ 15 грн).

Перспективи

Цьогоріч пенсіонерів чекає ще 
один перегляд мінімальної пен-
сії. З 1 грудня вона становитиме 
1497 грн (+ 64 грн), оскільки соц-
стандарти повинні підвищитися 
ще раз. При цьому пропорційно 
зростуть і соцпенсії, і доплати, які 

обчислюються у відсотках від ПМ. 
Міністр соцполітики Андрій Рева 
у травні анонсував, що уряд неза-
баром планує підвищення пенс-
виплат для тих, хто має великий 
трудовий стаж, але одержував не-
велику зарплату.

На думку пенсійних експертів, 
найпростіший шлях — збільшити 
для цих людей цінність кожного 
відпрацьованого року, повернув-
ши коефіцієнт 1,35 (зараз — 1).

Пенсіонерів 
поменшало

За даними Пенсфонду, на 
1 січня 2018 року в Україні налі-
чувалося 11 млн 711 тис. пенсіо-
нерів, а роком раніше — 11 млн 
956 тис. На одного чоловіка на за-
служеному відпочинку припадає 
дві жінки: 4 млн 366 тис. пенсіо-
нерів у нас чоловічої статі (37%) і 
7 млн 345 тис. — жіночої (63%). 
Пенсійні експерти стверджують, 
що зниження числа пенсіонерів 
пов’язане зі збільшенням пенс-
стажу: літні люди помирають, а 
багато хто з тих, кому виповнилося 
60 років, не мають трудового ста-
жу (а значить, права на пенсію) і 
змушені працювати до 63-65 років, 
щоб заробити стаж.

Українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, з липня 

одержуватимуть більше, повідомили у  Пенсійному фонді. Причина 

підвищення — передбачене законом про держбюджет на 2018 рік чергове 

зростання соцстандартів, намічене на 1 липня. Також додадуть і тим, у 

кого великі пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (ПМ) для 

непрацездатних, оскільки ПМ з 1 липня теж збільшиться.

ЧИ ПОТРIБНI УКРАЇНЦЯМ IНВЕСТИЦIЇ
Інвестиції, як відомо, є справжнім драйвером економічного зростання. 

Їхня наявність та кількість — непоганий показник загального стану 

економіки країни, регіону, міста. Проте якщо говорити про малі 

міста — райцентри та селища міського типу, то їхній потенціал 

все ще залишається не надто привабливим для національних та 

іноземних інвесторів — тих, хто готовий вкладати кошти в будівництво 

підприємств промисловості та виробництва, створювати нові робочі 

місця, сплачувати податки, покращувати місцеву інфраструктуру, 

сприяти позитивному іміджу населених пунктів.

Візьмімо для прикладу Хмель-
ниччину — один з найбільш 
п е р с п е к т и в н и х  р е г і о н і в 

України з точки зору економічного 
розвитку. Його інвестиційну прива-
бливість зумовлюють чимало чин-
ників: географічне розташування, 
транспортне сполучення, потужний 
ресурсний та кадровий потенціал, 
динамічний поступ економіки, соці-
альної та гуманітарної сфер.

Уже сьогодні область має яскра-
ві приклади залучення інвестицій у 
всіх районах. У краї працюють по-
тужні підприємства з виробництва 
цементу, кабельно-провідникової 
продукції, виробів санітарної кера-
міки, навісного сільськогосподар-
ського обладнання, пакувальної 
полімерної продукції, продуктів 
харчування тощо. Фактично кожен 
населений пункт і громада мають 
свою стратегію інвестиційного роз-
витку.

Ми вирішили розібратися з пи-
танням, що таке інвестиції і для чого 
вони потрібні подолянам.

Слово «інвестиція» походить 
від латинського investio, що означає 
«одягати». В економіці так назива-
ють довгострокові фінансові, мате-
ріальні або нематеріальні вкладення 
в підприємства, об’єкти або про-
екти з метою отримання прибутку, 
покращення рівня соціально-еконо-
мічного розвитку населеного пункту 
та його мешканців.

Головною особливістю інвести-
цій є відсутність швидкого резуль-
тату й розрахунок на багаторічне 
використання вкладень. Отже, є дві 
важливі для громади характеристи-
ки інвестицій — це довгострокова 
перспектива та підвищення рівня 
життя місцевих мешканців. Тому по-
долянам потрібно зрозуміти — якщо 
є можливість залучити кошти для 
створення нового бізнесу, будівни-
цтва потужності, то за цю можли-
вість варто триматися. Іншими сло-
вами, подільські міста повинні стати 
магнітами для інвесторів. Адже це 
принесе чимало позитивних змін:

 Нові робочі місця і, як результат, 

гідні заробітні плати.
 Наповнення місцевих бюджетів 

шляхом сплати інвестором податків, 
які залучатимуться для вирішення 
важливих соціальних питань насе-
леного пункту.

 Фінансова участь інвестора у по-
кращенні інфраструктури та благо-
устрою населеного пункту.

 Пізнаваність міста на національ-
ному й навіть міжнародному рівні, 
що дозволить презентувати потен-
ціал іншим інвесторам.

 Впровадження сучасних техноло-
гій.

 Підвищення рівня зайнятості на-
селення та кваліфікації спеціалістів.

 Стимулювання експортного по-
тенціалу міста.

Нині на Хмельниччині є чимало 
інвестиційних пропозицій. Це, зо-
крема, реконструкція спортивних 
об’єктів, створення туристичних 
центрів, будівництво цехів з вироб-
ництва пелетів, паливних гранул, 
брикетів, керамічної черепиці тощо. 
Проте є й такі проекти, які вже пере-

Хмельниччина вже понад шість років є місцем дислокації 

виробничих потужностей компанії Кернел. З 2011-го на 

агропідприємствах та елеваторах компанії в Хмельниць-

кому регіоні працюють 1700 співробітників, свої земельні 

ділянки холдингу довірили 50 тис. пайовиків, щороку 200 сту-

дентів місцевих вишів проходять стажування на полях, які оброб-

ляє Кернел. Протягом цього часу в області компанія сплатила 

понад 350 млн грн податків, 35 млн грн спрямовано на реалі-

зацію соціальних проектів з підтримки місцевих громад та роз-

витку інфраструктури сільських територій.

бувають на активній стадії реалізації. 
Серед них і будівництво компанією 
Кернел, лідером агропромислового 
комплексу нашої держави, найбіль-
шого в Україні заводу з переробки 
соняшника на Старокостянтинівщи-
ні. Планова річна потужність підпри-
ємства складатиме 1 мільйон тонн 
насіння соняшника. На реалізацію 
проекту буде інвестовано $130 млн 
із коштів, які Кернел нещодавно за-

лучив при розміщені єврооблігацій. 
Введення виробничих потужностей 
в експлуатацію заплановано на се-
редину 2020 року.

Новий завод стане найсучасні-
шим у своєму сегменті. Високотех-
нологічне обладнання та європей-
ські стандарти управління якістю, 
охорони праці та екології забезпе-
чать відповідність виробництва най-
вищим світовим стандартам.

Мало й багато

Як роз’яснили у Департаменті 
пенсійного забезпечення Пенсій-
ного фонду, з 1 липня мінімаль-
на пенсія для тих, у кого є необ-
хідний стаж роботи (25 років для 
чоловіків і 20 років — для жінок), 
буде не менша ніж 1434 грн на мі-
сяць. Зараз мінімальна пенсія — 
1373 грн. Тобто підвищать її щонай-
менше на 1 грн (тим, у кого, напри-
клад, тисячі чотириста тридцять 
три грн), максимум — на 61 грн. 
За даними ПФ, мінімальні пенсії 
зараз отримують лише близько 
300 тисяч осіб з 11,7 млн пенсіоне-
рів, або 2,6%. У решти пенсії хоча 
б на 1-2 грн вищі, за винятком 89 
тисяч соціальних пенсіонерів, яким 
платять 30% мінімальної пенсії 
(412 грн), позаяк у них немає на-
віть мінімально необхідного стажу 
роботи для нарахування пенсії. Але 
у зв’язку з підвищенням мінімаль-
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Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч листів від вдячних жителів підопічних 
територій компанії Кернел — керівників соціальних установ, очільників сільських рад, 
пайовиків. І щоразу, перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства Компанії дійсно 

роблять добрі справи на благо розвитку населених пунктів, 
є помічниками у вирішенні багатьох проблем українців.

ДЯКУЄМО ЗА СПОНСОРСЬКУ ПIДТРИМКУ!
«З метою підтримки благоустрою та створення належних умов життя для 

мешканців смт Віньківці тут створено комунальне підприємство «Віньковець-
кий комунсервіс». Зрозуміло, що техніка й транспорт, який має у розпоря-
дженні дане господарство, не нові, вимагають систематичних ремонтів, замі-
ни обладнання. Разом з цим коштів на придбання необхідних запасних частин 
та оновлення автопарку КП (комунальне підприємство. — Ред.) не має. Тому 
й змушені його представники звертатися за спонсорською підтримкою. Не-
щодавно одержали від підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» допомогу в розмірі понад 30 тис. грн. За ці кошти закупили запасні 
частини для обслуговуючої техніки. Крім того, Кернел фінансово підтримав 
проект з облаштування меблями одного з кабінетів Віньковецького НВК. 
Вдячні аграріям за підтримку! Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю!»

З повагою, Василь Карпов, заступник голови Віньковецької селищної ради  

(Хмельницька обл.)

НАШI ДIТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ!
«Діти — наш найдорожчий скарб, наша надія, гор-

дість та опора. Розвивати, підтримувати та заохочувати 
їх — обов’язок сім’ї, влади та громадськості. Лише тоді 
у нас буде гідна зміна — сильна та красива. Тільки тоді 
наші сини й доньки ростимуть здоровими, щасливими 
та впевненими у завтрашньому дні, зростатимуть на 
благо України. Це добре розуміють наші спонсори — 
компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел». Одним з при-
кладів такого підходу стала допомога ДНЗ «Барвінок» 
с. Заставці (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.).

Батьківський комітет, а також адміністрація ДНЗ 
«Барвінок» висловлюють найтепліші слова подяки 
Кернел. Адже саме представники цієї Компанії у День 
захисту дітей завітали до закладу та вручили вихован-

цям простирадла, постільну білизну та посуд на суму 
майже 15 тис. грн. Тепер діти зможуть відпочивати на 
нових, чудових комплектах білизни та смакувати смач-
ні страви з новенького посуду.

Також висловлюю подяку В. Е. Здебському, голові 
Старосинявської селищної ради, за підтримку та спри-
яння одержанню спонсорської допомоги. Ваша під-
тримка — свідчення небайдужого ставлення до проблем 
і розуміння надзвичайної важливості дошкільної освіти.

Від усього серця бажаємо всім нашим спонсорам 
та помічникам здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, 
спокою та достатку. Низький уклін Вам! Нехай Господь 
сторицею віддячить за розуміння, підтримку й за час-
точку душі, подаровану нашим дітям».
З повагою, А. Дунець, голова батьківського комітету ДНЗ «Барвінок» 

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

З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ПОДАРУНОК ДЛЯ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУПОДАРУНОК ДЛЯ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУ
Влада та жителі Карачієвецької сільради, що у Віньковецькому районі Хмельницької області, мають гарний досвід 

співпраці з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Олександр Бондар, сільський голова, 

зізнається, що особливого пожвавлення співробітництво з Компанією набуло цьогоріч. І дякує Кернел за всебічну 

підтримку та допомогу.

–Аграрії Компанії завжди з 
увагою та відповідальністю 
підходять до фінансування 

соціальних проектів, — відзначає Олек-
сандр Миколайович. — Вони намага-
ються, щоб кожна справа була не лише 
якісно реалізована, а була корисною 
для сільської громади або конкретної 
установи. Такою справою стало прид-
бання для Свято-Миколаївського храму 

с. Калюсик пилососа для підтримання 
чистоти та порядку. Його кернелівці 
особисто вручили місцевому духовенс-
тву.

Крім того, місяць тому Кернел до-
поміг ще й у проекті приведення до ладу 
дорожнього покриття. Йдеться про при-
дбання 240 т щебеню, а також про вико-
нання робіт із грейдерування сільських 
вулиць.

Нагадаємо, торік завдяки допомозі 
підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 
та Благодійного фонду був проведений 
поточний ремонт під’їзної дороги між 
селами Калюсик та Осламів. Протяж-
ність шляху — близько 4 км. А у 2016 ро-
ці Компанія долучилася до проектів з по-
кращення стану шляхів між селами Кара-
чіївці й Калюсик, Карачіївці та Майдан-
Олександрівський.

У ЛОНКАХ СВЯТКУВАЛИ У ЛОНКАХ СВЯТКУВАЛИ 
ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

У червні громада с. Лонки (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.) відзначила День села. 

Захід пройшов за ініціативи та організаційної 

підтримки голови Волочиської ОТГ Костянтина 

Черниченка та старости села Ірини Горбановської. 

Традиційно на свято завітали представники 

агропідприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

Аграрії, як годиться, прийшли на гостини не з порожні-
ми руками, а з запашними короваями та сертифікатом 
на придбання меблів для місцевого старостату.

— Святкування Дня села стало для нас гарною тради-
цією, — усміхається Ірина Горбановська, староста села Лон-
ки. — Приємно, що наші орендарі, кернелівці, також завжди 
присутні на подібних заходах. Це ще раз доводить позицію 
Компанії — бути помічником та активним учасником життя 
села та його мешканців. Щиро дякуємо за це аграріям!

Варто зауважити, що Компанія неодноразово підтри-
мувала соціальну сферу та благоустрій села. Нещодавно 
тут завершено грейдерування доріг, коштами на придбан-
ня щебеню допомогли кернелівці. Раніше за кошти від 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у місцевий 
дитячий садочок було придбано електроплиту, а клуб отри-
мав музичну апаратуру. Словом, Компанія тримає руку на 
пульсі потреб громади!

За участю представників підприємства «Енселко Агро» За участю представників підприємства «Енселко Агро» 

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

(Волочиський р-н, Хмельницька обл.) відзначали День села(Волочиський р-н, Хмельницька обл.) відзначали День села

Релігійна громада с. Калюсик (Віньковецький р-н, Релігійна громада с. Калюсик (Віньковецький р-н, 

Хмельницька обл.) дякує Кернел за корисний Хмельницька обл.) дякує Кернел за корисний 

подарунок для Свято-Миколаївського храмуподарунок для Свято-Миколаївського храму

ТЕПЕР БУДЕ ЗРУЧНО!ТЕПЕР БУДЕ ЗРУЧНО!
Заклади культури — це місця, де людина має змогу 

раціонально проводити дозвілля, розвивати таланти, 

культурно відпочивати, отримувати естетичну 

насолоду. Тож, напевне, кожному приємно завітати 

до впорядкованого, сучасного культурного осередку. 

Проте, на жаль, не всі вони відповідають запитам 

відвідувачів.

Розуміючи проблеми культури на селі, агропідприємства 
компанії Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом 
з Кернел» надають всебічну допомогу таким закладам. 

Торік на підтримку культурної сфери підопічних сіл Компанія 
спрямувала 2,5 млн грн. Продовжують кернелівці робити це й 
у поточному році.

Нещодавно підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» допомогли Будинку культури с. Залісся Дру-
ге, що в Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини, з уме-
блюванням глядацької зали.

— Три роки тому ми провели капітальний ремонт примі-
щення культурного осередку, — коментує Людмила Гончарук, 
завідувач Будинку культури. — Після цього стало зрозуміло, 
що старі меблі, зокрема стільці, не зовсім пасують до нового 
інтер’єру. Та й, правду кажучи, вони мали не дуже презента-
бельний вигляд, бо за кілька десятиліть відслужили своє.

Тож місцева громада вирішила звернутися по допомогу 
у придбанні нових стільців до підприємства «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Компанія не відмовила. За 
два роки в культурний осередок отримав 140 нових глядацьких 
крісел на загальну суму 52 350 грн.

— Дякуємо Кернел за таку вагому підтримку, — продовжує 
наша співрозмовниця. — Адже наш заклад відіграє важливу 
функцію в житті громади, є доволі популярним серед місцевих 
жителів. Ми часто проводимо тут різноманітні заходи, при-
урочені до державних і релігійних свят, мешканців жителів сіл. 
Тепер завдяки допомозі Компанії всі наші відвідувачі почувати-
муться в залі значно комфортніше.

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

допомогли у придбанні стільців для Будинку культури с. Залісся допомогли у придбанні стільців для Будинку культури с. Залісся 

Друге (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)Друге (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)
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ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

  БЛАГОУСТРІЙ

У СЕЛАХ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РЕМОНТИ ДОРIГ

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 регіо-
нах присутності та світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції 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 
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 540 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 реа-
лiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з 
Кернел». У Хмельницькій області Компанія обробляє землі 
в Кам’янець-Подільському, Віньковецькому, Городоцькому, 
Дунаєвецькому, Новоушицькому, Чемеровецькому, Ярмо-
линецькому, Красилівському, Старокостянтинівському, Ста-
росинявському, Волочиському, Полонському, Славутському, 
Летичівському та Хмельницькому районах області. На Тер-
нопільщині Кернел орендує земельні наділи в Чортківському, 
Борщівському, Заліщицькому, Бучацькому, Лановецькому 
районах. На вказані підопічні території поширюються й со-
ціальні програми Благодійного фонду.

Літній період — оптимальний час для реалізації потрібних та корисних справ. Тому кожен дбайливий господар намагається 

встигнути в цю пору якнайбільше. Плідно справляються зі своїми завданнями й сільські громади нашого регіону.

У червневому номері газети ми розпові-
дали про ремонти дорожнього покриття, 
які активно стартували в селах області. 

Фінансову підтримку у їхньому проведенні на-
дає підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». У травні-червні аграрії 
витратили понад мільйон гривень на придбан-
ня щебеню для упорядкування дорожнього 
покриття у десятках сіл. Крім того, Компанія 
в міру можливості брала на себе витрати з 
вивезення матеріалу та виділяла техніку для 
виконання самих робіт. Нині впорядкування 
шляхів завершено в селах Немиринецької та 
Баглаївської сільрад (Старокостянтинівсь-
кий р-н), а також у селах Майдан-Олександ-
рівський (Віньковецький р-н) та Думанів 
(Кам’янець-Подільський р-н). 

ОЛЕГ МОСКАЛЮК,  голова 

Немиринецької сільради

«Уже кілька років поспіль спільни-

ми зусиллями громади, влади та 

соціально відповідального бізнесу 

(йдеться про підприємство — орен-

даря земель нашої сільради, «Ен-

селко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел») ми втілюємо в життя проек-

ти, спрямовані на покращення стану 

дорожнього покриття. Цьогоріч агра-

рії придбали для нас 180 т щебеню, а 

з сільської скарбниці направлено ко-

шти на його вивезення та розгортан-

ня. Таким чином упорядковано вули-

ці Набережну та Миколи Флерка в 

Деркачах, а також вулицю Шевченка 

в Немиринцях. Зауважу, що ми плід-

но співпрацюємо з Кернел не лише 

в напрямку ремонту доріг, хоча саме 

він є пріоритетним. Наприклад, торік 

ми якісно попрацювали в сегменті 

створення комфортних умов навчан-

ня в Немиринецькій школі, зокрема 

повели капітальний ремонт харчо-

блоку, який пройшов за фінансової 

участі Компанії. А ще кілька років 

поспіль разом відновлювали вулич-

не освітлення. Тепер у Немиринцях 

це питання  вирішено повністю, а в 

Деркачах нічне освітлення з’явилося 

на 75% вулиць. Словом, дякую Кер-

нел за всебічну підтримку!»

ЛІДІЯ САМОЛЮК, голова Баглаївської сільради

«Не секрет, якщо у селі працює совісний орендар — це завжди значимий плюс та 

підтримка для громади. Для нас таким орендарем є підприємство «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Ми працюємо з цими аграріями не перший рік, 

і щоразу переконуємося у їхній  небайдужості до вирішення проблем громади. 

У минулі роки суттєву допомогу Компанія направила на ремонти та відновлення 

церков у селах Лажева та Баглаї, за потреби надавалася підтримка школі в поточ-

них ремонтах, організовувалися екскурсії для учнів. Нині хочу подякувати Кернел за 

черговий важливий для нас проект — ремонт дорожнього покриття. Зокрема, 

Компанія придбала  500 т щебеню, організувала його вивезення та грейдерування 

власною технікою дороги між селами Баглаї та Загірне. Уже зараз ми подали агра-

ріям чергову заявку на закупівлю ще 500 т матеріалу. І найближчим часом продо-

вжимо спільно упорядковувати сільські транспортні артерії».

ГАЛИНА СЛИШИНСЬКА, голова Майдано-Олександрівської сільради
«Напевно, кожне село Хмельниччини та й усієї України може поскаржитися на неякісне дорож-нє покриття, і це не дивно. Бо капітальних ремон-тів сільські дороги здебільшого не бачили рока-ми. А для проведення таких робіт потрібні сотні тисяч гривень. Гарною практикою для нашого села в напрямку вирішення подібних проблем стала співпраця з підприємством — орендарем землі «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Щороку аграрії допомагають покра-щувати стан транспортних артерій. Цьогоріч за кошти від Кернел ми придбали 220 т щебеню. Крім того, Компанія взяла на себе всі витрати з вивезення матеріалу та підсипки доріг. Внаслі-док цього ямкове впорядкування проведено на вулицях Садовій, Гагаріна, Кільцевій. У планах на найближчий час — продовжити покращувати покриття, звісно, за підтримки орендарів. За-уважу, що громада нашого села вдячна Кернел також за інші, не менш важливі справи — по-ліпшення інфраструктури місцевої старообряд-ницької церкви, надання паливно-мастильних матеріалів для потреб села та його мешканців, адресну допомогу на лікування пайовиків, тра-диційні подарунки учням до новорічних свят, а першокласникам — до Дня знань тощо. Хочеть-ся сподіватися, що разом з цією Компанією ми втілимо в життя ще чимало задуманого. Бажаю нам усім  успіхів та процвітання!»

СЕРГІЙ БЕЛЬЗАК, староста с. Думанів

«Цьогоріч спільно з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» ми реалізували проект, спрямований на покращення стану дорожнього по-
криття в нашому селі. Співпрацювали за такою схемою: коштами на придбання 
240 т щебню підсобила Компанія, роботи з грейдерування та підсипки транспорт-
них артерій фінансувалися з сільської скарбниці. Таким чином нам вдалося при-
вести до ладу покриття на вулицях Садовій, Зарічній, Центральній та Південній. 
Дуже вдячні Кернел за підтримку, сподіваємося, що реалізовуватимемо аналогіч-
ні проекти щороку. Адже сільські дороги потребують систематичного оновлення. 
Окрема подяка аграірям за підтримку інфраструктури села, освітньої сфери».

Фото з проектів ремонту доріг, які фінансує Фото з проектів ремонту доріг, які фінансує 

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

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

ДЛЯ КОМФОРТУ МАЛЕНЬКИХ 
«СОНЕЧОК»

Сьогодні в дитячому садочку «Сонечко» с. Дзвинячка 

(Борщівський р-н, Тернопільська обл.) виховується 25 діток. 

А педагоги, сільська рада та батьки намагаються створювати 

належні умови для перебування малечі в закладі. Віднедавна 

садочок заручився підтримкою ще одних помічників. Йдеться про 

підприємство «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

–Нещодавно завдяки коштам від підприємства «Агрополіс» (Кернел), 
яке є  орендарем земель сільради, ми втілили в життя свій давній 
задум, — розповідає староста села Світлана Капітанчук. — Ком-

панія профінансувала проект зі встановлення альтанки на майданчику біля 
приміщення дитячого садочка. Дякуємо за підтримку та за прагнення створити 
комфортні умови для наших діток.

За фінансування підприємства «Агрополіс» (Кернел) За фінансування підприємства «Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» на подвір’ї ДНЗ «Сонечко» та БФ «Разом з Кернел» на подвір’ї ДНЗ «Сонечко» 

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

з’явилася нова альтанказ’явилася нова альтанка

КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНIКА 
ДЛЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Громада смт Товсте, що в Заліщицькому районі Тернопільщини, 

не з чуток знає про добрі справи, реалізовані за фінансової 

підтримки підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел». Бо вже декілька років поспіль саме Компанія є їхнім 

помічником і партнером.

–З діяльністю «Агрополіс» (Кернел) я познайомився ще в 2015 році, 
коли став головою селищної ради, — коментує Іван Проданик. — 
Відтоді ми тісно співпрацюємо  і маємо дієві результати.

Аграрії неодноразово допомагали упорядковувати сільські дороги, на-
правляли фінанси для проведення свят, підтримували освітню сферу, зокрема 
придбали генератор для ДНЗ «Горобинка» тощо. У липні Компанія відгукнулася 
на чергове звернення — придбати комплект комп’ютерного обладнання для 
потреб селищної ради.

— Ми вдячні підприємству «Агрополіс» (Кернел) та Благодійному фонду за 
розуміння й за те, що вкотре прийшли нам на допомогу, — резюмує селищний 
голова. — А головне — у цій Компанії розуміють: орендар має бути не лише 
лідером виробництва, а й соціально відповідальним, поверненим обличчям до 
села та громади.

ТЕРИТОРIЯ 
ЛIТНЬОГО ДОЗВIЛЛЯ

Головне завдання на літо для малечі — гарно відпочити, набратися сил і 

позитивних емоцій. Тоді як для дорослих задачі дещо інші: потурбуватися про 

те, аби сезон канікул був не тільки барвистим, а й комфортним для дітей. 

З метою організації якісного дозвілля для діток фактично при всіх навчальних 

закладах у першій половині червня діяли осередки сезонного оздоровлення. 

А з середини місяця для відпочиваючих гостинно відкрили свої двері літні 

табори. Активно вони працюють на Хмельниччині й Тернопільщині. 

А необхідну підтримку для їхнього функціонування надають агропідприємства 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел». 

Про окремі проекти — у наших інформаційних добірках.

У «КАЛИНIВЦI» УРОЧИСТО ВIДКРИЛАСЯ ПЕРША 
ТАБIРНА ЗМIНА

Вже третій рік поспіль 

агропідприємство «Енселко 

Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» долучаються 

до важливого в житті 

Старокостянтинівського району 

проекту — підготовки заміського 

закладу оздоровлення та 

відпочинку «Калинівка» до 

сезону. Цьогоріч Компанія 

спрямувала на це 150 тис. грн.

Кошти використано для 

покращення інфраструктури 

табору.
Фото з відкриття першої табірної зміни «Калинівки» Фото з відкриття першої табірної зміни «Калинівки» 

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

підтримку для відкриття табору направили підприємство підтримку для відкриття табору направили підприємство 

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

19 червня відбулося урочис-
те відкриття першої зміни 
«Калинівки», на якому були 

присутні представники Хмельниць-
кої обласної адміністрації, Староко-
стянтинівської районної державної 
адміністрації та районної ради. Не 
обійшлося й без участі меценатів і 
спонсорів, важливе місце серед яких належить кернелівцям. Зокрема, на заході були присутні Олена 
Романенко, керівник відділу соціальної політики підприємства «Енселко Агро» (Кернел), та Марина Ко-
зачук, старший менеджер підприємства «Енселко Агро» (Кернел) у Старокостянтинівському районі. Ди-
рекція табору й батьки діток щиро дякували всім тим, хто допоміг підготувати табір до сезону, зокрема 
й компанії Кернел.

Важливо, що за зміну «Калинівка» приймає до 140 дітей, а протягом літа — до 420. Тривалість зміни 
становить 21 день.

СЕЗОННЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДIТОК У ГУСЯТИНI
Малеча, яка навчається у школі с. Гусятин (Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.), 

також мала шанс якісно провести літнє дозвілля у пришкільному таборі відпочинку, який 

традиційно діє при тутешній школі.

–Протягом двох 
т и ж н і в  у  н а с 
працював літ-

ній табір для учнів, — роз-
повідає голова с. Гусятин 
Надія Думітрак. — Тут діти 
мали можливість якісно та 
цікаво відпочити. У програ-
му входили розваги, ігри, 
спортивні змагання, екскур-
сії на природу. Ми дуже дя-
куємо Кернел, адже саме ця 
Компанія фінансово підтри-
мала оздоровлення діток, 
направивши кошти на про-
дукти харчування.

Зауважимо, що завдяки 
фінансуванню Кернел раці-
он маленьких таборян був 
збалансованим, багатим на 
корисні продукти, фрукти, 
овочі тощо.

Відвідувачі пришкільного табору с. Гусятин (Чемеровецький р-н, Відвідувачі пришкільного табору с. Гусятин (Чемеровецький р-н, 

Хмельницька обл.) дякують педагогічному колективу та спонсорам, Хмельницька обл.) дякують педагогічному колективу та спонсорам, 

зокрема підприємству «Енселко Агро» (Кернел) зокрема підприємству «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел», за якісний літній відпочинокта БФ «Разом з Кернел», за якісний літній відпочинок

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

та БФ «Разом з Кернел» придбали для потреб та БФ «Разом з Кернел» придбали для потреб 

Товстенської сільради (Заліщицький р-н, Тернопільсь-Товстенської сільради (Заліщицький р-н, Тернопільсь-

ка обл.) комплект комп’ютерного обладнанняка обл.) комплект комп’ютерного обладнання
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ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

МАШИНІСТ-ГРЕЙДЕРИСТ 

(Старокостянтинівський, Красилівський, Волочиський, 
Полонський, Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький, 

Городоцький 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 на імпортній техніці 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 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, 
Городоцький р-ни Хмельницької обл.)

 Наявність посвідчення тракториста.
 Досвід роботи на вітчизняній та імпортній техніці.

МАШИНІСТ-ГРЕЙДЕРИСТ

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

 Посвідчення категорії Е.
 Досвід роботи від 3 років.

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

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
 Посвідчення категорії С, СЕ.
 Досвід роботи.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
 Досвід роботи на вітчизняній та імпортній техніці.
 Посвідчення тракториста.

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ 

ПИТАНЬ

(м. Чортків, Тернопільська обл.)
 Досвід роботи в земельній сфері.
 Посвідчення водія категорії В.

ВАГАР

(с. Джурин, Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
 Базовий рівень знань ПК.
 Знання 1С.

Контактна особа: Марія Новицька, тел.: (050) 375-82-34

Ірина Мусеібовна ІвановаІрина Мусеібовна Іванова  
 Посада:Посада:  фахівець з персоналу на підприємстві «Енселко Агро» фахівець з персоналу на підприємстві «Енселко Агро» 

(Кернел), Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.(Кернел), Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи:Стаж роботи: з 2012 року з 2012 року

«Отримавши освіту за напрямом «облік та аудит», я певний час працювала  
бухгалтером у одній з будівельних компаній Харкова. Потім через сімейні 
обставини був переїзд на постійне місце проживання у м. Старокостянти-
нів Хмельницької області. Тут я почала шукати варіанти працевлаштування. 
На одному з сайтів знайшла вакансію фахівця з персоналу на підприємстві 
«Енселко Агро» (Кернел), і хоча ця посада була мені не зовсім знайома, я 
все ж вирішила спробувати. І мені вдалося пройти співбесіду та розпочати 

роботу. Дуже вдячна керівництву підприємства, що дало мені кредит довіри, який я щодня намагаюся 
виправдати. За роки праці в Кернел переконалася, що тут чимало переваг. Компанія стабільна, постійно 
зростає та розвивається, і разом з нею розвиваємося й ми, співробітники. Команда професіоналів Кер-
нел — це єдиний організм, у якому кожен виконує певну функцію. І, як єдиний організм, тільки разом ми 
можемо рухатися до поставленої мети та продовжувати повноцінно функціонувати. Щодо поняття успіх, 
як на мене — це стан душі. Це коли людина наділена внутрішньою стабільністю, твердістю та непідвлад-
ністю будь-яким зовнішнім впливам. А ще я вважаю себе щасливою, бо займаюся улюбленою справою. 
Тому навіть найменшу перемогу відношу до особистого успіху. А щоб отримувати такі здобутки, потрібно 
не зупинятися на досягнутому й не здаватися, незважаючи на перешкоди».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Наталія Степанівна ГошулякНаталія Степанівна Гошуляк  
 Посада:Посада:  заступник головного бухгалтера на підприємстві заступник головного бухгалтера на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), м. Чортків, Тернопільська обл.«Агрополіс» (Кернел), м. Чортків, Тернопільська обл.
 Стаж роботи:Стаж роботи: з 2011 року з 2011 року

«Ще у старших класах школи я зрозуміла, що моя майбутня професія 
обов’язково буде пов’язана з цифрами, підрахунками, дебетами та креди-
тами. І, як бачите, не зрадила юнацькій мрії, бо вже майже тридцять років 
працюю у бухгалтерській сфері, з них більшу частину — на керівних пози-
ціях. З власного досвіду можу з упевненістю стверджувати, що справжній 
бухгалтер  повинен бути терплячим, уважним, мати бажання працювати і 

щоденно удосконалювати свої знання та навики. Як сказано у всім відомій приказці «Вік живи — вік на-
вчайся». А особливо якщо це стосується роботи у таких потужних компаніях, як Кернел. Адже тут бухгал-
терський облік повністю автоматизований, використовуються найсучасніші програми. А ще в Компанії 
доволі молодий колектив, тож є кого вчити й у кого вчитися. У житті не варто боятися зробити крок упе-
ред, значно гірше — зупинитися у розвитку. Для того щоб стати успішним, потрібно досягти балансу між 
усіма сферами життя і знаходити час для себе та своєї родини».

ШАНОВНI ОРЕНДОДАВЦI 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ!

Повідомляємо Вам про те, що Ви можете поставити 

питання юристам компанії Кернел. Відповіді 

кваліфікованих фахівців на два найбільш актуальних 

запитання будуть опубліковані на шпальтах газети 

«У кожен двір». Тому, якщо Вам потрібна юридична 

консультація із земельних, майнових, спадкових 

питань, телефонуйте за номером гарячої лінії:

РАЗОМ З КЕРНЕЛ КРАЩЕ ТА НАДІЙНІШЕ!

0 (800) 501-483
(Усі дзвінки в межах України безкоштовні)

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ШЛЯХ ДО ЯКIСНОЇ МЕДИЦИНИ
З метою підтримки фельдшерсько-акушерських пунктів 

та амбулаторій у сільській місцевості агропідприємства 

компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» реалізовують 

програму «Медицина, доступна селянину», у рамках якої 

на потреби сільських закладів охорони здоров’я за останні 

роки виділено мільйони гривень.

Активно програма діє й на 
Хмельниччині. Нещодавно кер-
нелівці профінансували чергові 

важливі для сільської медицини про-
екти. Йдеться про придбання вело-
сипеда для медичного персоналу 
фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Сахнівці (Старокостянтинівсь-
кий р-н) та про закупівлю медичного 
обладнання для амбулаторії с. Нар-
кевичі  (Волочиський р-н). Подроби-
ці — в коментарях.

Любов Гула, голова Наркевицької ОТГ

«До Дня медичного працівника у нас 
були організовані відповідні урочис-
тості. Захід відвідало чимало жителів, 
представників бізнесу та місцевої 
влади, адже наша Наркевицька амбу-
латорія обслуговує населення 16 при-
леглих сіл. Завітали до нас і пред-
ставники підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Зауважу, що з цими аграріями дуже 
приємно працювати, а співпраця 
з ними завжди приносить дієві ре-
зультати. Від Компанії ми отримали 
сертифікат на придбання медичного 
обладнання. Наразі устаткування вже 
закуплено та передано в користуван-
ня закладу. Дякуємо Кернел за увагу 
до проблем нашої ОТГ».

Юлія Скринська, завідувач ФАПу 
с. Сахнівці

«З підприємством «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» ми спів-
працюємо не вперше. У минулі роки 
Компанія брала фінансову участь у 
проекті капітального ремонту при-
міщення ФАПу. А тепер кернелівці 
зробили нам черговий подару-
нок — велосипед. Цей транспорт 
справді необхідний закладу. Адже 

ми обслуговуємо близько 800 осіб. 
Щодня отримуємо чимало викликів, 
а село в нас чимале. Іноді потрібна 
оперативна та швидка допомога, і 
добиратися пішки на виклики незруч-
но та довго. Тепер проблему виріше-
но. А наша сільська медицина стала 
на крок ближчою до пацієнтів».

Медичний персонал та пацієнти Медичний персонал та пацієнти 

амбулаторії с. Наркевичі (Волочиський р-н, амбулаторії с. Наркевичі (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.) дякують підприємству Хмельницька обл.) дякують підприємству 

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

з Кернел» за фінансову допомогу у з Кернел» за фінансову допомогу у 

придбанні устаткуванняпридбанні устаткування

Кернел виділив кошти на Кернел виділив кошти на 

придбання велосипеда для ФАПу придбання велосипеда для ФАПу 

с. Сахнівці (Старокостянтинівсь-с. Сахнівці (Старокостянтинівсь-

кий р-н, Хмельницька обл.)кий р-н, Хмельницька обл.)
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  КОРИСНІ ПОРАДИ

ОБЕРЕЖНО, ЛIТО!   ПАМ’ЯТКИ ДЛЯ СЕЛЯНИНА

Щорічний аналіз отруєння грибами свідчить, що їхній 

пік припадає на липень — жовтень. Однією з основних 

причин отруєння є зневажливе ставлення окремих 

людей до санітарно-просвітницької інформації та 

попереджувальних заходів, що здійснюються в цьому 

напрямку.

До смертельно отруйних грибів відносяться:

 бліда поганка (мухомор зелений);
 опеньок сірчано-жовтий;
 волоконниця Патуйяра, плютка
 мухомори (білий, червоний, пантерний)
 опеньок цегляно-червоний, несправжній;
 печериця рудіюча.

Ці види отруйних грибів поширені на всій території України.

Основні правила, яких необхідно дотримуватися при зби-

ранні та приготуванні грибів:

 збирати гриби треба тільки під контролем досвідчених гриб-
ників;

 гриби, у яких Ви сумніваєтесь, ніколи не кладіть до кошика;
 якщо Ви знайшли їстівні гриби, а поруч з ними ростуть отруй-

ні або невідомі Вам, не збирайте ці гриби (можлива їхня мутація 
чи запилення отруйними спорами);

 краще збирати гриби вранці, вони свіжі, міцні, добре збері-
гаються;

 вдома ще раз перегляньте всі зібрані гриби. Якщо помітите 
отруйний або невідомий Вам гриб — одразу ж викиньте його;

 ніколи не пробуйте сирих грибів, у яких Ви сумніваєтесь;
  зібрані гриби необхідно добре промити — не менше трьох 

разів, аби відмити весь бруд. І в цей самий день приготувати 
гриби, тобто відварити або посмажити чи законсервувати;

 варити всі гриби слід щонайменше у двох водах. Важливий 
не так час варіння, як кількість зміненої води;

 при консервуванні грибів треба використовувати оцет, щоб 
не допустити інших харчових отруєнь, наприклад ботулізму, 
який характерний для всіх загерметизованих консервів;

 при вживанні грибів чи страв із них слід споживати їх у не-
великій кількості, якщо за ніч або день ніяких неприємних симп-
томів не виникло, тоді можна їсти далі. Дітям вживати гриби за-
боронено.

Що ж спричиняє отруєння?

 вживання отруйних грибів;
 неправильне приготування умовно їстівних грибів;
 вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
 споживання грибів, що мають двійників або змінилися вна-

слідок мутації (навіть білі гриби та підберезники мають своїх не-
безпечних двійників).

Ознаки отруєння грибами

Нудота, блювання, розлади зору (подвоєння в очах), розла-
ди мови, прискорене серцебиття, психічне та рухове збуджен-
ня, марення, підвищене потовиділення, біль у животі, пронос, 
задуха, судоми, втрата свідомості.

Перша медична допомога при отруєнні 
грибами

До приїзду невідкладної медичної допомоги у потерпілого 
треба викликати блювання, дати випити якомога більше води 
та повторно викликати блювання до повного очищення шлунка 
(або промити шлунок). Прийняти активоване вугілля (не менше 
10 пігулок одночасно).

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Гриби — не тільки смачний, а й небезпечний продукт хар-

чування, який може призвести до отруєння, 

а іноді й до смерті.

При укусі невідомої змії не треба 
піддаватися паніці. Передусім слід 
встановити, чи справді є причина для 
занепокоєння? Уважно огляньте міс-
це укусу: якщо вкусила гадюка, на тілі 
потерпілого залишаються сліди двох 
отруйних іклів (рідше один) — ран-
ки, які кровоточать і віддалені одна 
від одної на 1-1,5 см. Укуси великих і 
агресивних, але неотруйних повзучих 
мають інакший вигляд: на шкірі утво-
рюється дуга від безлічі дрібних зубів. 
Важкість отруєння залежить від ряду 
чинників, передусім від розміру змії. 
Велика гадюка небезпечніша, але 
важливо пам’ятати, що навіть крихіт-
ні (12-17 см) новонароджені гадюки 
отруйні.

Симптоми:

 у місцях потрапляння отрути 
спершу відчувається свербіж;

 через 10-15 хвилин починає роз-
виватися набряк, який сягає свого 
максимуму через 10-12 годин;

 пульсуючий біль у місці укусу, за-
звичай незначний. Злегка болять 
лімфатичні вузли.
Як правило, картина отруєння цим 
вичерпується, але у ряді випадків 
захворювання протікає у важчій 
формі: хворий блідніє, відчуває за-
паморочення, страх, можливе зни-
ження артеріального тиску, втрата 
свідомості.

При укусі змій КАТЕГОРИЧНО 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 піддаватися паніці: хвилювання 
стимулює прискорення серцевого 
ритму, що сприяє швидкому про-
никненню отрути в кров;

 накладати на уражену кінцівку 
джгут;

ОТРУЙНІ ГРИБИ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗМІЇ

 робити надрізи в місцях укусу або 
припікати ранки, обробляти місце 
укусу розчином марганцю або гос-
подарського мила, вживати алко-
голь.

Профілактика зміїних укусів 

включає прості запобіжні заходи:

 у «зміїній» місцевості носіть висо-
ке взуття;

 не намагайтеся упіймати гадюку 

або взагалі невідому Вам змію;
 при ночівлі у степу уникайте роз-

ташування поблизу колоній мишей-
полівок, інших гризунів, заростей 
кущів, тобто улюблених місць полю-
вання гадюки;

 переміщаючись по степу вночі, 
користуйтеся ліхтарем;

 виїжджаючи на сімейний пікнік 
або риболовлю, не полінуйтеся про-
вести бесіду з дітьми.

З початком літа в лісах і парках активізувалися кліщі, чиїх укусів людині 

слід остерігатися під час відпочинку на природі. Кліщі можуть нападати в будь-який час дня і ночі 

та за будь-якої погоди. Менше їх, як правило, за сухої спекотної погоди, а у прохолодні 

та похмурі дні їхня кількість збільшується.

ПІДСТУПНІ КЛІЩІ

Укуси кліщів загрожують люди-
ні такими хворобами, як іксодовий 
кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), 
кліщовий вірусний енцефаліт.

Що робити, щоб не 
допустити укусу кліща?

Для прогулянок на природі по-
кривайте голову та надягайте світ-
лий однотонний одяг з довгими 
рукавами, який щільно прилягає до 
тіла, — аби легше було помітити клі-
щів.

Кожні дві години прогулянки 
оглядайте себе та своїх супутників, 
аби виявити кліщів. Повторіть огляд 
удома. Особливо ретельно обстеж-
те ділянки тіла, покриті волоссям.

Місце для привалів на природі 
звільніть від сухої трави, гілок, хмизу 
в радіусі 20-25 м.

Повернувшись додому, одразу 
зніміть і ретельно огляньте одяг, ви-

періть та випрасуйте його. Найчас-
тіше кліщі чіпляються до людського 
вбрання, тому можуть присмоктува-
тись не лише під час перебування на 
природі, а й згодом, перекочувавши 
з речей.

Використовуйте для захисту 
спеціальні ефективні засоби. Най-
частіше це — аерозолі, які відляку-
ють кліщів.

Що робити, якщо кліщ 
присмоктався?

Якщо Ви виявили кліща на шкірі, 
негайно зверніться до найближчого 
травмпункту. Якщо це неможливо, 
видаліть його самостійно: змастіть 
кліща олією (але не заливайте, щоб 
не задихнувся), повільно витягніть 
разом із хоботком, розхитуючи його 
пальцями, обгорнутими марлевою 
серветкою, пінцетом чи петлею з 
нитки, яку слід закріпити між хобот-

ком кліща та шкірою людини.
Після видалення кліща змастіть 

ранку розчином йоду або спиртом. 
Якщо хоботок залишився, його ви-
даляють стерильною голкою.

Після видалення ретельно ви-
мийте руки з милом, а кліща спа-
літь.

Протягом двох тижнів щоден-
но замірюйте температуру тіла, а в 
разі її підвищення або виникнення 
почервоніння на шкірі зверніться до 
лікаря!

Гадюка — єдиний отруйний вид змій по всій степовій зоні України. Вона збереглася головним чином у 

малодоступних степових районах, часом зустрічається в перелісках. Після зимівлі змії з’являються 

наприкінці лютого, а залягають на зиму в грудні. Від усіх інших змій степова гадюка відрізняється 

невеликими розмірами (звичайно менше 60 см), товстим тулубом і трикутною головою з різко 

вираженим шийним відділом і характерним коричневим або чорним зигзагоподібним  малюнком, що йде 

уздовж хребта.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

При зустрічі з людиною гадюка (змія) поводиться тактовно — по-

ступається дорогою або намагається сховатися. Але всякий 

різкий рух з Вашого боку може бути розцінений як агресія.

Гадюка за жодних обставин не нападе першою! Не знищуйте 

змій — усі вони знаходяться під охороною закону!

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
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ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ КЕРНЕЛ

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

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

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

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

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

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ 
Полтава, Миколаїв, Одеса, Хмельницький, Харків, 
Черкаси, Кропивницький

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР З АСКВ 
Кропивницький 

ОЕЗ (олійноекстракційний завод)

МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ 
Кропивницький 

ОЕЗ (олійноекстракційний завод)

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава 

Елеватор

АПАРАТНИК 
Чорноморськ, Одеса 

Зернові термінали 

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 іменинників липня — жителів сіл 
Старокостянтинівського та Волочиського районів 

Хмельниччини:
• 1 липня — ГАННУ КИРИЛІВНА ІЛЬЧУК 
із с. Ковпачівка;
• 3 липня — ВІКТОРА АДОЛЬФОВИЧА 
ЯНЧЕВСЬКОГО з с. Ковпачівка;
• 11 липня — ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРІЇВНУ ГУЛАЙ 
із с. Глядки;
• 15 липня — ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛІВНУ 
НАГОРНУ з с. Жабче;
• 18 липня — НАДІЮ СТЕПАНІВНУ КОНАРСЬКУ 
з с. Чернява;
• 20 липня — ЛЕОНТІЯ ТИМОФІЙОВИЧА 
ПРИСЯЖНОГО з с. Пахутинці;
• 20 липня — ДАР’Ю ІЛЬКІВНУ ЖИВЧЕНКО 
з с. Пахутинці;
• 27 липня — АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА 
САМОЛИГУ з с. Баглаї;
• 27 липня — КАТЕРИНУ ЛЕОНІДІВНУ 
КОНДРАТЮК із с. Немирівка;
• 29 липня — АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА 
КУПРИКОВА з с. Трительники;
• 30 липня — ВІКТОРА ВАСИЛЬОВИЧА ОКУНЮКА 
з с. Ковпачівка.

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.

Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до Вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
 А Господь дарує довгих-довгих літ!

29 липня ювілей відзначатиме чарівна жінка 
ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА ПИЛИПЧУК із с. Красносілка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Усі найкращі побажання
Сьогодні — в твою честь:

Натхнення, успіхів, кохання,
Чудових перехресть,

Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.

Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

З любов’ю, чоловік, мама, діти

12 липня ювілейну дату відзначив АНАТОЛІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ БАДЛЮК із с. Немиринці 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Тату рідний, любий наш дідусю,
Ви в нас є — і милий нам цей світ.

Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ.
Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходить повсякчас,
Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

З любов’ю, дружина, діти, онуки

8 серпня ювілей завітає на поріг 
ВІРИ  МИКОЛАЇВНИ ФРІДРІК із с. Воронківці 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

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

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

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

Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю, син і брат

23 липня день народження відзначатиме 

НАТАЛІЯ НИКИФОРІВНА ЖМИРИК із с. Веснянка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

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

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

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

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

Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща!

З любов’ю, діти

У липні 55-річчя відзначає НІНА ВАСИЛІВНА РУДЯК 

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

Календар розкрився на сторінці,
Де здавна знайоме нам число,
Кожен рік ми цій чарівній жінці
Несемо сердець своїх тепло.

Щиру вдячність за добро, за ласку,
За хороші всі її діла,

І за ту любов, що вона часто
Віддавала, а не берегла,

Кажуть: «Хто віддав — той став багатим
Хто зберіг — навіки загубив».
Хочем ми сьогодні побажати
Щоб і вам добро усяк робив,

Щоби біля вас завжди і всюди
Були б тільки добрі, щирі люди.

З любов’ю та повагою, вся родина


