
стор.
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ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

Є КОЛЕКТИВ. Кожен керне-
лівець — 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.

5

ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
Цьогоріч БЮДЖЕТ ВИТРАТ 

КОМПАНІЇ НА ВІТАЛЬНИЙ 

ПЕРШОВЕРЕСНЕВИЙ ПРОЕКТ 
склав понад 340 тис. грн. 

Відповідно, набори канцелярського 
приладдя від Компанії отримав 

1181 першокласник Хмельниччини. 
А на Тернопільщині Кернел до 

свята презентував 41 освітньому 
осередку спортивний інвентар.

стор.
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ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!
АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ Й 

ТЕРНОПІЛЬЩИНІ за 6 місяців 
2018 року сплатили понад 

136 млн грн податків. З них 
більше 106 млн грн надійшли до 

місцевих бюджетів, ще понад 
30 млн грн — до державної 

скарбниці.

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

№ 26 (48)
21 вересня 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, доходи домогосподарств України у I кварталі 2018 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) 

становлять:

Дорогі читачі!
Ось і настала барвиста й духмяна пора 

року — осінь. Це коли у повітрі пахне димом 
багать, а у домівках — гарячими напоями та 
свіжою випічкою. Це сезон теплих светрів, 
парасольок і вечірніх прогулянок парком. 
А для дбайливих господарів — це ще й час 
збору урожаю, підготовки до зимового пері-
оду. На полях Кернел завершено збір ранніх 
зернових, розпочато обмолот пізніх культур 
та посів озимих під урожай наступного року. 
Про результати сільськогосподарського се-
зону ми проінформуємо вас у наступних ви-
пусках газети.

Сьогодні ж приділимо увагу соціальній 
діяльності агропідприємств Кернел, які пра-
цюють у селах Хмельниччини й Тернопільщи-
ни. Зокрема, варто зауважити, що в першо-
му півріччі поточного року Компанія спільно з 
БФ «Разом з Кернел» інвестувала в соціальну 
сферу сіл вказаних областей понад 5 млн 
грн. Переважно ці кошти використовувалися 
на покращення рівня освіти, медицини, куль-
тури, благоустрою, надання адресної допо-
моги тощо.

Варто зауважити, що лише на проекти 
з підготовки шкіл і садочків регіону до ново-
го навчального року — придбання меблів, 
оргтехніки, проведення ремонтних робіт у 
приміщеннях Кернел витратив майже 1 млн 
гривень. Зокрема, у номері Ви знайдете ін-
формацію про частину з них. Так, у селах 
Сахнівці, Немиринці (Старокостянтинівсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) та Пилявка 
(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.) 
за кошти від Компанії встановлено дитя-
чі ігрові майданчики, у школах сіл Вільхівці 
(Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.) 
та Малий Чернятин (Старокостянтинівсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) пройшли капі-
тальні ремонти покрівель, для ДНЗ «Капі-
тошка» села Веснянка (Старокостянтинівсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) придбано ме-
блі, а для шкіл сіл Григорівка та Воронківці 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) — сучасні плазмові телевізори.

Гарним доповненням освітніх проектів 
Компанії є традиційні привітання першо-
класників. У День знань фактично до кожного 
підопічного навчального закладу регіону за-
вітали представники Компанії з корисними 
подарунками для першачків та шкіл. Деталь-
ніше про це — на шпальтах видання.

Ще одним важливим аспектом діяль-
ності агропідприємств Кернел є сумлінна 
сплата податків. Важливим тому, що завдя-
ки коштам, які перераховує Компанія, по-
кращується благоустрій та інфраструктура, 
забезпечується виконання державою її функ-
цій — виплата пенсій, соціальних пільг, робо-
та бюджетних установ тощо. А ще податки, 
які сплачує Кернел, є запорукою стабільного 
розвитку сільських територій.

Так, за 6 місяців 2018 року Агробізнес 
Кернел сплатив 575 млн грн податків. Левову 
частку з них склали податкові надходження 
до місцевих бюджетів — майже 438 млн грн. 
Ознайомитися з тим, скільки коштів пере-
раховано у місцеві бюджети Хмельницької й 
Тернопільської областей, можна у випуску.

Також на вас чекають  корисні поради, 
новини, вакансії Компанії та історії тих, хто 
будує свою кар’єру в Кернел. Дякуємо за до-
віру! І за те, що залишаєтеся з нами!

Злагоди й тепла Вашим 
домівкам! Щедрої осені 
та сонячного настрою!

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

Свої зауваження та 

пропозицiї надсилайте 

на адресу: 

01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 

u-kozhen-dvir@ukr.net

з примiткою 

«У кожен двiр».

Тел.: (044)  461-88-65

 Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І кварталі 2018 року склали 9165 грн. 

 Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 9481 грн, сільське — 8513 грн.

 У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи 
становили 4344 грн на місяць, у міських домогосподарствах — 4558 грн, у сільських — 3923 грн. 

 Рівень середньомісячних доходів однієї особи у 2,6 разу перевищив рівень законодавчо встановленого 
на цей період прожиткового мінімуму (1700 грн). Середньодушові доходи домогосподарств 
у І кварталі 2018-го порівняно з аналогічним періодом попереднього року зростали більшими темпами, 
ніж індекс споживчих цін за цей період: відповідно 123,2% проти 113,8%.

 ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

На шпальтах газети ми неодноразово розповідали про освітні проекти, які реалізовують 

агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» у селах Хмельниччини й 

Тернопільщини. Початок осені ознаменувався для навчальних закладів регіону гарними 

результатами співпраці з Кернел. До Вашої уваги — чергова порція добрих справ Компанії, 

втілених 
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР  

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ  
Ми неодноразово розповідали на шпальтах газети, як школи та дитячі садочки Хмельниччини спільно з 

підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» втілюють у життя важливі справи — проводять 

поточні ремонти, покращують матеріально-технічну базу, організовують цікаві екскурсії. Наразі ми підготували для 

Вас чергову порцію проектів, реалізованих за фінансового сприяння Кернел з думкою про дітей. Бюджет витрат 

Компанії склав понад 750 тис. грн. Детальніше — в наших інформаційних добірках.

ОСТРIВЦI ДИТЯЧОГО 
ДОЗВIЛЛЯ

У серпні одразу у трьох селах Хмельниччини завершено облаштування 

дитячих майданчиків. Йдеться про Сахнівці та Немиринці, що 

у Старокостянтинівському районі області, та село Пилявку 

Старосинявського району. Фінансування для реалізації проекту направили 

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

Загальний бюджет витрат склав майже 170 тис. грн.

За фінансування підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» За фінансування підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

у навчальних закладах сіл Сахнівці, Немиринці (Старокостянтинівський р-н,у навчальних закладах сіл Сахнівці, Немиринці (Старокостянтинівський р-н,

Хмельницька обл.) та Пилявка (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.) Хмельницька обл.) та Пилявка (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.) 

реалізовано проекти зі встановлення дитячих майданчиківреалізовано проекти зі встановлення дитячих майданчиків

«Сьогодні в нашому дошкільному закладі виховується 80 діток. Ми є найбільшим садочком у районі. Наразі на кожну вікову групу, а 

їх у нас чотири, ми маємо свій ігровий майданчик. Проте зрозуміло, що додаткові ігрові локації не зашкодять. Тож дуже дякуємо під-

приємству «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за те, що почули нашу потребу та профінансували придбання ігрового 

майданчика, який складається з гірки, каруселі, гойдалки та двох лав для перепочинку. Серце тішиться, коли бачиш, як задоволена 

дітвора активно проводить дозвілля на новій локації».
Катерина Стопюк, завідувач ДНЗ с. Сахнівці 

«У кінці серпня підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» допомогли втілити в життя мрію наших вихованців про новий дитячий майдан-чик. Тепер на шкільному подвір’ї з’явило-ся казкове містечко — яскрава та зручна територія для дозвілля. Додам, що це не перший наш досвід співпраці з аграрія-ми. Традиційними є новорічні привітання учнів, подарунки до Дня знань першоклас-никам. А кілька років тому Кернел профі-нансував придбання водяного насоса, що значно здешевило опалення школи у зимовий період. Тому хочеться висловити найтепліші слова подяки кернелівцям за те, що здійснюють дитячі мрії».
Надія Дубик, директор Пилявківської ЗОШ

КОРИСНI ПОДАРУНКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ «КАПIТОШОК»
Повітряні кулі, весела музика, схвильовані батьки, почесні гості й подарунки. 

13 вересня в селі Веснянка, що у Старокостянтинівському районі Хмельниччини, відбулася 

справді довгоочікувана подія. Тут за фінансової підтримки компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

реалізовано проект із реставрації дошкільного навчального закладу «Капітошка». Компанія 

направила кошти на умеблювання закладу. Відтепер 28 найменших жителів села виховуватимуться в 

комфортних умовах.

Відкриття ДНЗ «Капітошка» у с. Веснянка (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.). Фінансову Відкриття ДНЗ «Капітошка» у с. Веснянка (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.). Фінансову 

участь у реалізації проекту взяла компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел»участь у реалізації проекту взяла компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел»

Валентина Вороніна, в. о. сільсько-
го голови Веснянки розповідає, що 
громада села добре знайома з соці-

альними програмами підтримки, які фінан-
сує підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
спільно з БФ «Разом з Кернел»:

«До аграріїв ми звертаємося з різно-
манітних питань. Тільки цьогоріч Компанія 
інвестувала в соціальну сферу села чи-
малу суму. Фінансували грейдерування 
доріг, розчистку снігу, виділяли кошти на 
проведення ремонтів у школі, сюди ж за-
купили жалюзі, меблі, встановили частину 
вікон. Допомога надавалася церкві, будин-
ку культури. А тепер у новий садочок при-
дбали меблі — ліжечка у спальну кімнату, 
устаткування для харчоблоку тощо».

Громада с. Веснянка 

(Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) дякує підприємству 

«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» за всебічну підтримку та 

подарунки для маленьких вихованців 

ДНЗ «Капітошка».
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СПРАВАМИ

ПIД НАДIЙНИМ 
ДАХОМ

Навчальним закладам сіл Малий Чернятин (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) та Вільхівці (Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.) літній 

період дав чергові плідні результати співпраці з підприємством «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Тут за кошти від Компанії пройшли капітальні 

ремонти покрівель. Кернел виділив на ці справи понад 480 тис. грн. 

Проекти коментують очільники шкіл.

Анатолій Кондратюк, 
директор ЗОШ с. Малий Чернятин

«Донині наш навчальний заклад, де щодня 
здобувають знання 49 учнів та вихованців 
ДНЗ, мав очевидну проблему. Мова про стан 
даху, перекриттю якого вже понад 50 років. 
Через це виникало чимало непростих ситуа-
цій, особливо взимку, коли під час опадів дах 
добряче протікав. Цьогоріч вирішили зверну-
тися по допомогу в ремонті до перевіреного 
роками та досвідом підприємства — оренда-
ря землі сільради «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Аграрії пішли назу-

стріч, виділивши понад 198 тис. грн для вирі-
шення питання. Наразі ми маємо повноцінно 
оновлений дах, не боїмося негоди, впевнено 
входимо в осінньо-зимовий період. І щиро 
дякуємо Кернел за розуміння, за те, що за-
вжди приходять на поміч школі. Бо цей проект 
далеко не єдиний, який підтримувала Компа-
нія. Так, у минулі роки фінасувалися проекти 
з реставрації водонапірної свердловини, об-
лаштування брами, придбання меблів у хар-
чоблок, встановлення металопластикових 
дверей. Словом, з Кернел ми маємо систе-
матичну співпрацю, спрямовану на вирішення 
насправді нагальних проблем».

Леонід Лисак, директор ЗОШ с. Вільхівці

«З кожним роком співпраця з підприємством 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» розширюється та пожвавлюється. 
Що не може не тішити. Влітку Кернел про-
фінансував доволі масштабний та вартісний 
проект капітального ремонту покрівлі, яку 
востаннє змінювали у 1979 році після по-
жежі. Зокрема, Компанія виділила кошти на 
придбання необхідних матеріалів, на оплату 
робіт бригади. Тобто сам заклад був повніс-
тю звільнений від турбот, пов’язаних з вирі-
шенням цієї проблеми. На проект аграрії на-
правили 283 тис. грн. Батьки, вчителі та учні 
вдячні Кернел за підтримку. Нагадаю, що в 
минулі роки Компанія фінансувала заміну 
вікон у школі, проект із реставрації спор-
тивної зали та її укомплектування всім не-
обхідним. Крім того, аграрії допомагають 
вирішувати господарчі питання, вітають 
першокласників у День знань та всіх учнів 
школи під час новорічних свят».

У шкільних приміщеннях У шкільних приміщеннях 

сіл Малий Чернятин та сіл Малий Чернятин та 

Вільхівці (Хмельниць-Вільхівці (Хмельниць-

ка обл.) за кошти ка обл.) за кошти 

підприємства підприємства 

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

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

проведено капітальні проведено капітальні 

ремонти покрівельремонти покрівель

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбіль-
ший в Україні виробник та експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові ринки. 
Кернел щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках діяльності 
у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Компанії тор-
гуються на Варшавській фондовій біржі. 
У 2011 році IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З року в 
рік Компанія лідирує в рейтингах найкра-
щих роботодавців. У 2016-му Кернел ви-
знано найбільш прозорою Компанією га-
лузі АПК відповідно до Індексу прозорості 
найбільших компаній в Україні. У 2017 році 
Кернел успішно дебютував на ринку євро-
бондів, розмістивши на Ірландській фон-
довій біржі п’ятирічні облігації. На частку 
Кернел припадає близько 8% світового ви-
робництва соняшникової олії. Торговель-
нi марки Компанії: «Щедрий дар», «Сто-
жар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає у більш 
ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і 
Туреччина. Переробні потужності Кернел 
становлять 3,5 млн тонн насіння соняш-
ника на рік. Iз 2010 року Кернел активно 
розвиває власне  сiльгоспвиробництво. 
Щороку Кернел постачає на міжнародні 
ринки приблизно 5 млн тонн кукурудзи, 
пшениці, ячменю, сої та ріпаку, закуповую-
чи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти ти-
сяч виробників, а також вирощуючи власну 
на 540 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, со-
цiальної сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та добробуту на-
селення. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи 
Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприєм-
ства Компанiї створили однойменний Все-
український Благодiйний фонд «Разом з 
Кернел». У Хмельницькій області Компанія 
обробляє землі в Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, Дунає-
вецькому, Новоушицькому, Чемеровець-
кому, Ярмолинецькому, Красилівському, 
Старокостянтинівському, Старосинявсько-
му, Волочиському, Полонському, Славут-
ському, Летичівському та Хмельницькому 
районах області. На Тернопільщині Кернел 
орендує земельні наділи в Чортківському, 
Борщівському, Заліщицькому, Бучацькому, 
Лановецькому районах. На вказані підопіч-
ні території поширюються й соціальні про-
грами Благодійного фонду.

ДОВIДКА

У НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РIК З ОНОВЛЕНОЮ 
МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОЮ БАЗОЮ

Вагому допомогу від підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» до нового навчального року отримали 

школи сіл Григорівка та Воронківці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.). Сюди придбано сучасні плазмові телевізори. 

Крім того, у школі села Чернелівка (Красилівський р-н, 

Хмельницька обл.) за кошти Компанії встановлено вікна та двері.

«За умовами «Нової української школи» навчальні кабінети для пер-

шого класу повинні бути укомплектовані всім необхідним, зокрема 

плазмовими телевізорами. Саме з придбанням цього устаткування 

нам допомогло підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел». Також Компанія зробила нашим першачкам до Дня знань 

актуальні подарунки — набори канцелярського приладдя. Аграрії не 

вперше допомагають закладу. У минулі роки кернелівці направляли 

кошти для встановлення металопластикових вікон у харчоблоці, для 

облаштування шкільної веранди. Подяка орендарю, що не стоїть 

осторонь проблем сільської школи».
Алла Соколовська, директор школи с. Григорівка

«Розпочну з того, що жоден орендар земель сільради не допомагає нашій школі настільки ефективно, як Кернел. Декілька років поспіль ми спільно з Компанією працюємо над проектом заміни вікон у при-міщенні закладу на металопластикові. Наразі за сприяння Компа-нії ми встановили два вікна у кабінеті 7-го класу. Крім того, аграрії допомогли замінити двоє дверей у тамбурі. Вдячний кернелівцям за співпрацю, за те, що допомагає покращити умови навчання для 104 сільських учнів».
Михайло Ковальчук, директор школи с. Чернелівка

Представники підприємства Представники підприємства 

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

вручають телевізори для шкіл сіл Григорівка та Воронківці вручають телевізори для шкіл сіл Григорівка та Воронківці 

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

У приміщенні школи с. Чернелівка У приміщенні школи с. Чернелівка 

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

за кошти від Кернел встановлено нові двері та вікназа кошти від Кернел встановлено нові двері та вікна



4 21 вересня 2018 року

  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ 
ПIВРIЧЧI 

2018 РОКУ 
АГРОБIЗНЕС 

КЕРНЕЛ 
СПЛАТИВ 

575 МЛН ГРН 
ПОДАТКIВ

Є речі, які ми звикли сприймати як належне. 
Робота шкіл, медичних закладів, бюджет-
них установ. Ми вимагаємо від держави 

соціальних пільг, пенсій, якісної колективної без-
пеки, професійної роботи поліції тощо. Звідки ж 
береться бюджетне фінансування на задоволен-
ня всіх цих потреб? Саме податкові надходження, 
які сплачує кожен з нас, та податки, що їх спла-
чують підприємства, котрі працюють на території 
області, району, села, забезпечують виконання 
державою її функцій.

Так, агропідприємства компанії Кернел 
на Хмельниччині й Тернопільщині за 6 місяців 
2018 року сплатили понад 136 млн грн податків. 
З них більше 106 млн грн надійшли до місцевих 
бюджетів, ще понад 30 млн грн — до державної 
скарбниці. Завдяки коштам, які перераховує Ком-
панія, покращується благоустрій та інфраструк-
тура сіл. А сплачені Кернел податки є запорукою 
стабільного розвитку сільських територій. Тому 
логічно, що сільські та місцеві громади мають бути 
зацікавлені у присутності соціально відповідаль-
них компаній, які не тільки створюють робочі місця 
та підтримують розвиток територій, а й сумлінно 
поповнюють бюджети шляхом сплати податків.

Окрім сплати податків, агропідприємства 
Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом 
з Кернел» успішно реалізовують соціальні про-
грами, спрямовані на покращення рівня життя 
в підопічних селах. Мова йде про фінансування 
Компанією важливих проектів з підтримки освіти, 
медицини, культури, спорту, ремонту сільських 
доріг, водогонів, вуличного освітлення. Так, за-
гальний обсяг інвестицій агропідприємств Ком-
панії в соціальну сферу сіл Хмельниччини й Тер-
нопільщини у першому півріччі цього року склав 
понад 5 млн грн.

НАГАДАЄМО, ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ 

АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

СПЛАТИЛИ 

1,61 МЛРД ГРН ПОДАТКІВ

Агропідприємства 

компанії Кернел — лідера 

агропромислового комплексу 

України — у першому півріччі 

цього року сплатили 575 млн 

грн податків. Левову частку 

з них, майже 438 млн грн, 

склали податкові надходження 

до місцевих бюджетів.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДЕТАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ ПОДАТКОВИХ КОШТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ СІЛ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ Й ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

ВИ МОЖЕТЕ У СПЕЦІАЛЬНО ПІДГОТОВЛЕНІЙ ІНФОГРАФІЦІ.

СУМА IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
Й ТЕРНОПIЛЬЩИНИ У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ СКЛАЛА 5 МЛН 20 ТИС. ГРН

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, 

ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2018 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й ТЕРНОПIЛЬЩИНИ 

СПЛАТИЛИ ПОНАД 136 МЛН ГРН ПОДАТКIВ136 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
Хмельницька область

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

25 млн 
18  тис. грн

95 млн 
397  тис. грн

ОСВІТА

600 
тис. грн

ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ 

МЕДИЦИНА/

СПОРТ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ/АДРЕСНА 

ДОПОМОГА

КУЛЬТУРА/

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

2 млн 
800 тис. грн

152
тис. грн

517
тис. грн

951
тис. грн

Городоцький р-н

9 млн 826  тис. грн 

Красилівський р-н

398 тис. грн 

м. Хмельницький

Славутський р-н

1 млн 91 тис. грн 

Чемеровецький р-н

5 млн 766 тис. грн 

Полонський р-н

3 млн 841 тис. грн 

Старокостянтинівський р-н

22 млн 267 тис. грн 

Старосинявський р-н

5 млн 167 тис. грн 

Волочиський р-н

8 млн 593  тис. грн 

Кам’янець-Подільський р-н

8 млн 675 тис. грн 

УДКСУ у м. Хмельницькому

1 млн 337 тис. грн 

Летичівський р-н

187 тис. грн 

Ярмолинецький р-н

3 млн 407 тис. грн 

Віньковецький р-н

7 млн 611 тис. грн 

Новоушицький р-н

3 млн 271 тис. грн 

Дунаєвецький р-н

8 млн 771 тис. грн 

Хмельницький р-н

5 млн 189 тис. грн 

Тернопільська область

Бучацький р-н 

780 тис. грн 

Заліщицький р-н 

2 млн 74 тис. грн 

Борщівський р-н

3 млн 42 тис. грн 

Чортківський р-н 

2 млн 673 тис. грн 

Лановецький р-н 

2 млн 130 тис. грн 

м. Тернопіль

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

5 млн 
171  тис. грн

10 млн 
699  тис. грн
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КАДРИ З УРОЧИСТИХ ЛІНІЙОК, ЯКІ ПРОХОДИЛИ В СЕЛАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ Й ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ»

  ВІДЛУННЯ СВЯТА

МЕЛОДIЯ ОСIННЬОГО ДЗВОНИКА
Урочистими заходами та першим дзвоником розпочався в усіх освітніх 

закладах нашої країни  новий навчальний рік. Святково вбрані учні після 

літніх канікул повернулись до затишних стін своїх шкіл. Особливим 

і незабутнім цей день став для першачків, яких хвилюючий дзвоник 

покликав на перший у житті урок.

Надія Адамчук, директор школи с. Сахнівці 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Завжди приємно працювати з тими підприємствами, які не на словах, 
а на ділі доводять своє небайдуже ставлення до проблем сільської 
освіти. До таких відноситься підприємство «Енселко Агро» (Кернел), 
що орендує землі на території нашої сільради та надає систематичну 
підтримку соціальній сфері села, зокрема й нашій школі. Традиційно 
до Дня знань першокласники отримують корисну канцелярію від Ком-
панії. Цьогоріч це 24 пакунки з усім необхідним для якісного навчаль-
ного процесу. Крім того, підприємство спільно з БФ «Разом з Кернел» 
раніше допомагали нам у перекритті та утепленні даху спортивної 
зали та їдальні, фінансували проект із облицювання підлоги обідньої 
зали плиткою, організовували екскурсії для учнів. Дякуємо аграріям 
за те, що працюють з думкою про дітей!»

Галина Янковська, директор школи с. Воронківці 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» не стоять осторонь життя нашої громади та школи. До свя-
та Першого вересня, на якому були присутні представники Компанії, 
12 першокласників отримали канцелярські набори. А ще аграрії тра-
диційно вітають учнів солодощами на Новий рік, а також випускників, 
відмінників навчання — на свято Останнього дзвоника. Крім того, в 
рамках підготовки до нового навчального року заклад одержав від 
Кернел плазмовий телевізор, який встановили в кабінеті першоклас-
ників. А торік профінансовано придбання стільців у актову залу школи. 
У жовтні ми святкуватимемо 50-річчя закладу й переконані, що захід 
пройде також разом з Кернел».

Оксана Лісова, вчитель початкових класів школи с. Вільхівці 
(Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.)

«Сьогодні заклади освіти в селах потребують всебічної підтримки. Не 
є винятом і наша школа, поріг якої цьогоріч переступили 13 першо-
класників. Саме для них компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» до 
Дня знань презентували набори канцелярського приладдя, які укомп-
лектовані всім необхідним для діток — зошитами, олівцями, альбома-
ми й навіть ланч-боксами — для того, щоб учні могли брати з собою 
до школи перекус. За це Компанії велика подяка. А ще від імені педа-
гогічного та батьківського колективу дякуємо кернелівцям за всі добрі 
справи, завдяки яким у школі діткам комфортно».

Ігор Штогрин, директор школи с. Берем’яни 
(Бучацький р-н, Тернопільська обл.)

«До Дня знань від підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» наша школа отримала спортивний інвентар. На святі ці пода-
рунки від імені Компанії презентував сільський голова. Зауважу, що з 
Кернел ми маємо добре налагоджену комунікацію й гарні результати 
співпраці. Компанія фінансувала придбання парт у початкову школу та 
проведення там же ремонтних робіт. Крім того, меблі за кошти агра-
ріїв придбано і для вчительської кімнати. Сподіваємося на подальше 
розуміння та увагу з боку орендаря».

Галина Боднарчук, директор школи с. Мельниця-Подільська 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«З представниками підприємства «Агрополіс» (Кернел), зокрема з 
Мафтієм Ткачиком, керівником відідлу соціальної політики, ми часто 
зустрічаємося, обговорюємо нагальні питання та потреби. До свя-
та Першого дзвоника кернелівці презентували нам доволі якісний 
спортивний інвентар. Скажу більше, саме цих речей нам бракувало. 
Та й взагалі, Кернел завжди реагує на звернення. У минулі періоди 
допомогли у придбанні підсилювачів до музичної апаратури, посуду 
в харчоблок. Переконана, що ми й надалі зустрічатимемося пред-
ставниками Компанії, матимемо взаєморозуміння та гарні результати 
співробітництва».

ВРАЖЕННЯМИ ВІД СПІВПРАЦІ З КЕРНЕЛ 
ПОДІЛИЛИСЯ ПРЕДСТАВНИКИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ

Традиційно в сільських навчальних закладах Хмельницької й Тер-
нопільської областей День знань відзначали спільно з представ-
никами агропідприємств компанії Кернел та Благодійного фонду 

«Разом з Кернел». Цьогоріч бюджет витрат Компанії на вітальний пер-
шовересневий проект склав понад 340 тис. грн. Відповідно, набори 
канцелярського приладдя від Компанії отримав 1181 першокласник 
Хмельниччини. А на Тернопільщині Кернел до свята презентував 
41 освітньому осередку спортивний інвентар.

ЦЬОГОРIЧ ДО 
УКРАЇНСЬКИХ 
ШКIЛ ПIШЛО 

ПОНАД 448 ТИС. 
ПЕРШОКЛАСНИКIВ. 
З НИХ ДО ШКIЛ 
У СIЛЬСЬКIЙ 
МIСЦЕВОСТI 

ЗАРАХОВАНО ПОНАД 
145 ТИС. ДIТОК.
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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.З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИЗ ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Георгій Григорович Катрич  
 Посада:Посада:  менеджер «Енселко Агро» (Кернел) у с. Стара Пісочна, менеджер «Енселко Агро» (Кернел) у с. Стара Пісочна, 

Городоцький р-н, Хмельницька обл.Городоцький р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2012 року з 2012 року

«На позиції менеджера села працюю вже понад десять років, шість з яких — у Кернел. 
Робота з людьми завжди мене приваблювала, незважаючи на те, що це непросто, бо всі 
ми різні, маємо власні погляди, звички та пріоритети. Взагалі, більшу частину профе-
сійного життя віддав інженерії: спочатку був завідувачем майстерні в колгоспі, потім —

головним інженером. Маючи значний досвід, тепер розумію, що в будь-якій сфері важливо відводити централь-
не місце людині, її потребам та інтересам. Особливо цей принцип актуальний у роботі у відділі соціальної по-
літики. Наразі в селі Стара Пісочна маємо 620 пайовиків. Кожному треба приділити увагу, допомогти вирішити 
проблему. Від якісної роботи нашого відділу залежить рівень довіри  та лояльності орендодавця до орендаря. 
Тому все слід робити оперативно, відповідально — чи це видача орендної плати, чи переоформлення договорів, 
чи реалізація соціального проекту. Правильно налагоджена комунікація, направленість на задоволення потреб 
громади та пайовика — ось головні правила для менеджера. Ну і, звісно, людяність. Бо іноді саме людяне став-
лення здатне зрушити кригу у будь-яких відносинах. Що ж до праці в Кернел, то я дуже пишаюся, що є частиною 
цієї Компанії. Бо тут створено всі умови не лише для орендодавців, а й для працівників. Тут відчуваєш, що разом 
навіть невелика кількість людей може змінювати країну та створювати гідне майбутнє для наших дітей».

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Володимир Миколайович КузьмичВолодимир Миколайович Кузьмич  
 Посада:Посада:  фахівець із селекції сої на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел) , фахівець із селекції сої на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел) , 

Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2016 року з 2016 року

«Агрономія ще з дитинства була мені близькою. Якось у нашій родині повелося, що й 
дід, і батько все життя відділи цій справі. Тож після школи я вирішив продовжити сімей-
ну традицію, вступивши до Подільського аграрно-технічного університету. Згодом було 
понад двадцять років праці на Хмельницькій с/г дослідній станції, що діяла при Академії 

аграрних наук. Проте у зв’язку з недостатнім фінансуванням науки на державному рівні, що негативно впливало 
на можливість мого подальшого розвитку як фахівця, я розпочав шукати інші варіанти працевлаштування. Спо-
чатку спробував себе на позиції лінійного агронома в одному з агроформувань регіону, проте зрозумів, що це 
не зовсім те, що шукав. Згодом знайшов вакансію фахівця з селекції у Кернел. Сьогодні можу впевнено сказати, 
що науково-дослідний центр, який діє в Компанії (зокрема й науково-дослідний пункт у Хмельницькій області на 
базі підприємства «Енселко Агро» (Кернел)), — це справді знахідка для спеціаліста, який прагне розвиватися. 
Крім того, це затребувано в цілому для нашого Агробізнесу. Ми відчуваємо, що рухаємося у правильному на-
прямку, маємо перспективу та чимало планів на майбутнє. Наразі у нас понад 300 га дослідних полів, де в ви-
рощуємо сою, кукурудзу, соняшник, пшеницю. У результаті роботи пункту за останні роки значно покращилася 
система очистки насіння та його протруювання, застосовується більш якісна система вирощування тощо».

ДЯКУЄМО КЕРНЕЛ ЗА РЕМОНТ ДОРIГ
«Уже кілька років поспіль спільно з підприємством «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» ми приводимо до ладу сільські шляхи. Цьогоріч навесні за кошти Компанії 
придбано 150 т щебеню для підписки доріг у селах Торське, Глушка, Якубівка, а також 
понад 33 т асфальтобетонної суміші для проведення ямкового ремонту центральної 
вулиці с. Торське, яка має протяжність 2,5 км. А в серпні Компанія виділила черговий 
«транш» у розмірі 100 тис. грн для продовження ремонтних робіт. Крім Кернел, фінан-
сування направляли й інші агровиробники. У результаті ми завершили ямковий ре-
монт транспортної артерії Нирків — Мишків, яка проходить через Торське на проміжку 
400 м. Окремо хочу подякувати й за підтримку інших напрямків. Адже «Агрополіс» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» завжди тримають руку на пульсі потреб громади. 
Так, аграрії придбали комп’ютер для місцевої школи, сюди ж виділялися паливно-мас-
тильні матеріали, а до Дня знань заклад отримав подарунок — спортивний інвентар. 
Також  оплачено виготовлення пам’ятника Героям Небесної сотні. Одним словом, 
Кернел — приклад надійного партнера для села та його мешканців. Дякуємо аграріям 
за добрі справи».

З повагою, Петро Серединський, голова села Торське (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

МОЄ РIДНЕ СЕЛО, СВIТЛА ДОЛЕ МОЯ
«Наша рідна Коханівка 9 вересня святкувала день народження. На дійство завітали чимало мешканців 
села, які тут народилися й виросли. «Моє рідне село, світла доле моя», — такими словами розпочала 
концертну програму завідувач сільської бібліотеки Ганна Головачук.
Відкриваючи захід, з вітальним словом до присутніх звернулася староста Валентина Миколаївна Хо-
мюк. Вона подякувала односельцям за самовіддану працю, за те, що не лише на словах, а й на ділі 
розбудовують рідне село. Побажала громаді добра та щастя.
Не обійшлося свято й без почесних гостей, серед яких старший менеджер підприємства ТОВ «Енсел-
ко Агро» (Кернел) у районі Сергій Олексюк. Варто зауважити, що саме Кернел є надійним партнером 
та помічником нашої громади.
Також своїми виступами радували гостей та мешканців села члени колективів місцевої художньої 
самодіяльності. Учасників дійства пригощали кашею та запашною юшкою. А дітвора стрибала на ба-
тутах, брала активну участь у різних конкурсах та іграх. На завершення свята між усіма присутніми 
розділили запашний коровай із пшениці нового урожаю, який виростили на орендованих полях під-
приємства «Енселко Агро» (Кернел). Сільська громада дякує всім, хто допомагав у організації заходу, 
зокрема й компанії Кернел».

З повагою, громада села Коханівка Великокаленицького старостівського округу (Полонський р-н)

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
 Готовність до фізичної праці.

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА

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

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

 Досвід роботи від 3 років.
 Досвід роботи на вітчизняній та іноземній техніці.
 Наявність посвідчення тракториста (категорія А1, А2, Н).

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ 

(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
 Знання комп’ютера.
 Досвід роботи від 1 року.

Контактна особа: Ілона Гордієнко, тел.: (068) 367-33-84

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Досвід роботи від 3 років.
 Досвід роботи на вітчизняній та іноземній техніці.
 Наявність посвідчення тракториста (категорія А1, А2, Н).

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 фізичної праці.

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

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

ВАГАР

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

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
 Досвід роботи від 3 років.
 Досвід роботи на вітчизняній та іноземній техніці.
 Наявність посвідчення тракториста (категорія А1, А2, Н).

ПРОВІДНИЙ ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ 

ПИТАНЬ

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

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

Андрій Юрійович ЛомакінАндрій Юрійович Ломакін  
 Посада:Посада:  тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві тракторист-машиніст с/г виробництва на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, Тернопільська обл.«Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, Тернопільська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

«Уже понад вісім років працюю механізатором. З них останній рік — у Кернел. З огляду 
на досвід роботи, можу впевнено сказати, що на сьогоднішній день я обрав правильну 
Компанію. Тут турбуються про комфорт працівників, про гідні умови праці, про вчасну ви-
плату достойної заробітної плати. У період польових робіт маємо якісне харчування, спе-

цодяг, забезпечені житлом. Я працюю на тракторі Fendt. Наразі вже приступили до посіву озимих культур у Бор-
щівському районі. А взагалі долучаюся не лише до посіву, а й до виконання інших агротехнічних операцій — оранки, 
дискування тощо. Роботою в Кернел цілком задоволений. Як на мене, якщо Компанія успішна, то й працівни-
ки — теж. А головним правилом успіху вважаю відповідальне ставлення до обов’язків, любов до справи, якою 
займаєшся, та злагоджений колектив однодумців, що завжди готові прийти на допомогу. Цього бажаю всім!»
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

ЗАГОТОВКИ 
З ФРУКТIВ: 
топ-3 рецептiв

Мариновані груші до м’яса

Інгредієнти: 2 кг твердих груш, 3 склянки 
води, 750 мл білого винного оцту, 500 г
цукру, корінь імбиру (10 см), цедра 
1 апельсина, 15 зірочок гвоздики, кориця.
Приготування. З апельсина знімаємо 
цедру і нарізаємо її маленькими шматоч-
ками. Імбир очищаємо від шкірки і на-
різаємо слайсами. Наливаємо у велику 
каструлю воду й доводимо її до кипіння. 
Додаємо цукор, апельсинову цедру, ім-
бир, корицю і гвоздику. Даємо маринаду 
покипіти пару хвилин і вливаємо оцет. 
Кип’ятимо ще хвилину. У цей час очища-
ємо груші від шкірки, розрізаємо навпіл 
і видаляємо насіння. Закладаємо груші 
в маринад і варимо на повільному вогні 
10 хвилин. Потім розкладаємо груші з 
маринадом по сухих стерилізованих 
банках. Закупорюємо. Груші в банках по-
винні бути повністю покриті маринадом.

Мед з кавуна (бекмес)

Інгредієнти: 1 кавун.
Приготування. М’якоть кавуна переби-
ваємо в блендері в пюре. Пропускаємо 
через сито, щоб прибрати кісточки. Ви-
ливаємо кавунове пюре в каструлю, по-
міщаємо на вогонь, доводимо до кипін-
ня, зменшуємо вогонь, знімаємо пінку 
й варимо мед до загустіння. Готовність 
меду перевіряємо по краплині: крапля 
меду не повинна розтікатися по тарілці. 
Розливаємо гарячий готовий мед у сте-
рилізовані банки.

Пастила 
з винограду і яблук

Інгредієнти: 500 г яблук, 500 г виногра-
ду, 1 ст. л. крохмалю, 2 склянки води.
Приготування. З винограду вичавлюємо 
сік. Ставимо сік на вогонь і випаровуємо 
половину обсягу. Розводимо в холодній 
воді крохмаль, помішуючи, вливаємо в 
сік. Яблука миємо, розрізаємо на 4 час-
тини, видаливши насіння. Додаємо воду 
й тушкуємо на повільному вогні протягом 
10 хвилин. Знімаємо з вогню і збиваємо 
блендером. На деко, застелене перга-
ментом (його потрібно змастити олією) 
наливаємо виноградний кисіль і яблучне 
пюре, чергуючи їх між собою. Ставимо 
деко в розігріту до 150° С духовку й су-
шимо, поки пастила не прийме щільну 
текстуру. Готову пастилу загортаємо ру-
летом і ріжемо на «пастилки».

Серед осінніх садово-городніх робіт важливе місце займає 

збір врожаю та закладка його на зберігання. Із фруктів на 

тривале зберігання закладають головним чином зерняткові 

плоди — яблука та груші, які є цінним джерелом вітамінів у 

осінньо-зимовий період.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ГРУШI ЯК ЗБЕРЕГТИ ГРУШI 
ТА ЯБЛУКА ДО ВЕСНИТА ЯБЛУКА ДО ВЕСНИ

Після того як урожай зібраний, виникає 
питання, як його зберігати, щоб мож-
на було цілий рік хрумкотіти яблуками? 

Ось тому сьогодні ми поговоримо про те, як 
правильно зберігати плоди, що виросли у 
вашому садку. Адже це продукти, що швидко 
псуються. І щоб вони якомога довше залиша-
лися придатними до споживання, потрібно 
враховувати біологічні особливості плодів. 
Давайте звернемося до вченої та народної 
мудрості.

Справа — у шкірочці

За часом дозрівання яблука діляться на 
літні, осінні та зимові сорти. Характерною 
ознакою кожного «виду» є шкірочка: у літніх 
вона ніжніша й тонша, а у зимових буває більш 
грубою, маслянистою, зі слабко вираженим 
восковим нальотом. Саме шкірочка відіграє 
велику роль у збереженні плодів, оскільки 
вона захищає м’якоть не тільки від висихан-
ня, а й від проникнення в неї мікроорганізмів. 
Тому яблука з товстою шкірочкою та восковим 
нальотом здатні залишатися свіжими протя-
гом довгого часу. Для зберігання найкраще 
підходять плоди зимових сортів.

Збирати акуратно

Лежкість багато в чому залежит ь від того, 
як яблука були зібрані. Тому для роботи в саду 
при збиранні врожаю використовуйте дра-
бини або інші пристосування, які дозволять 
акуратно, без ушкоджень, зняти плоди з гілок. 
Ті, що призначені для тривалого зберігання, 
щоб уникнути ушкодження тонкої шкірочки та 
воскового нальоту, рекомендується збирати 
в рукавичках. Також для того, щоб зменшити 
число механічних ушкоджень, можна викорис-
товувати спеціальні плодозбірні сумки, а якщо 
їх немає, то просто пластмасові відра, засте-
лені всередині мішковиною.

Деякі садівники-аматори, щоб не утруд-
няти себе, просто трясуть дерево і збирають 
яблука з землі. Але вони для зберігання не го-
дяться. Невелике порушення шкірочки спри-
чиняє утворення гнилі. А якщо ушкоджений 
плід лежить разом з цілими, то гниль з такого 
яблука переходить на сусідні.

Яблука в лушпайці

При зберіганні у плодах тривають процеси 
життєдіяльності: поглинання кисню, виділення 
вуглекислого газу, вологи, ферментативні ре-
акції. Яблука перед закладенням на зберіган-
ня необхідно розсортувати, відібрати уражені 
хворобами та шкідниками або з механічними 
ушкодженнями. Зберігати слід тільки здорові 
плоди. Що крупніше яблуко, то раніше воно 
дозріває, сильніше дихає, більше виділяє ре-
човин, які, у свою чергу, впливають на оточую-
чі плоди, прискорюючи їхнє дозрівання. Тому 
плоди одного сорту перед зберіганням кра-
ще розібрати за розмірами: великі, середні, 
дрібні. Довше та краще зберігаються яблука 
середніх розмірів — дрібні з часом в’януть, а 
великі частіше вражають хвороби. Упакову-
вати їх краще окремо і знімати зі зберігання в 
різний час.

Яблука зручно закладати на зберігання 
в тарі, оскільки це не лише захищає їх від ме-
ханічних ушкоджень, а й створює сприятливі 
умови температури та вологості навколо пло-
дів, дозволяє більш ефективно проводити їхню 
вентиляцію та охолодження. Тара повинна бути 
міцною, чистою, виготовленою з деревини 
м’яких порід або вологостійкого картону. Неба-
жані ящики із надто широкими просвітами між 
дошками. Яблука можна укладати у великі ґрат-
часті скрині, на стелажі. Найкраще ізолювати 
кожен плід від прилягаючих до нього — загорта-
ти в папір або перешаровувати сипучим матері-
алом (лузгою, лушпайкою гречки, листям дерев 
(дуб, клен, осика), мохами, піском, стружками 
м’яких листяних порід). У ящики плоди доцільно 
укладати діагонально або рядами.

За наявності вільного часу перед закла-
денням на зберігання можна попередньо зану-
рювати кожне яблучко у 2-відсотковий розчин 
хлористого кальцію або спиртовий розчин про-
полісу (100 г свіжого прополісу на 0,5 л спирту).

У деяких місцевостях прийнято ряди яблук 
перекладати соломою. Таке пакування має 
той недолік, що з появою у ящику перших пло-
дів, що загнили, або при конденсації вологи у 
зв’язку з різкою зміною температури солома 
починає гнити. Яблука можна зберігати і в 
піску. Для цього потрібно взяти дрібний пісок, 
ретельно його промити й висушити у пічці. У 
підготовлені заздалегідь ящики на дно тон-
ким шаром помістити пісок, укласти на нього 
яблука й засипати їх піском таким чином, щоб 
верхній його шар становив 3 см. Потім мож-
на укласти наступний шар. Повторюється так 
доти, доки ящик не заповниться.

Плоди для зберігання на стелажах мож-
на обгорнути паперовими серветками або 
акуратно укласти не більш ніж у 2-3 ряди. Що 
щільнішим є укладання плодів, то менше при 
переносі або перевезенні буде механічних 
ушкоджень; що пухкішим — то більше плоди 
битимуться один об інший.

При зберіганні в ящиках або на стелажах 
плоди можна пакувати у проолієний папір або 
перестилати проолієною стружкою, щоб убе-
регти їх від захворювання засмагою. Папір або 
стружку просочують мінеральною олією (ва-
зеліновою). На 500 серветок витрачають 100 г 
олії. Вигідніше прооліювати папір, а не струж-
ку. Серветки можна обробляти таким чином. 
На качалку або валик намотати тканину, про-
сочити її злегка олією і прокочувати цим вали-
ком серветки, після чого кожний просочений 
аркуш паперу перекласти сухою серветкою, 
щоб видалити надлишок олії.

Яблука добре зберігаються також у полі-
етиленовій плівці. У ящик кладуть два полот-
нища плівки хрест-навхрест. Плоди укладають 
правильними рядами, а краї плівки загортають 
конвертом.

Де зберігати

Ящики з плодами зберігають у льосі, під-
валі або іншому прохолодному, добре про-
вітрюваному сховищі. Температура повинна 
бути близько +2° С. Оптимальна вологість у 
сховищі — 80%.

У льоху або іншому приміщенні влаштову-
ють стелажі. Нижню полицю потрібно робити 

на 15-20 см від підлоги, верхню — щоб між 
тарою з продукцією та стелею було не менше 
30-40 см. Відстань між середніми поличками 
також повинна бути такою, щоб між ящиком і 
наступною полицею було не менше 20 см. З 
огляду на те що у верхній частині приміщення 
температура повітря вища, ніж знизу, ящики з 
плодами встановлюють так, щоб ті фрукти, які 
потрібно зберігати довше, були внизу, а більш 
швидкого використання — зверху.

Крім того, не варто зберігати яблука і 
груші разом з картоплею та овочами, а також 
культурами, що мають сильний запах (цибуля, 
часник, хрін), інакше вони втратять і аромат, і 
смак.

Можна — у пакетах

Останнім часом широко стали застосо-
вувати зберігання яблук у поліетиленових 
пакетах. Суть цього способу полягає в тому, 
що при диханні плодів витрачається кисень, 
бажаний для розвитку мікроорганізмів, і виді-
ляється вуглекислий газ, при якому процеси 
обміну речовин сповільнюються, і плоди від 
цього зберігаються довше. Тут важлива на-
явність постійних температур, які повинні бути 
не вище +5…+7° С і не нижчі ніж -2 °С. За та-
ких умов яблука в пакетах можна зберігати в 
сараях, літніх будиночках і навіть на балконах 
міських квартир.

Виготовляють мішечки з плівки товщиною 
від 30 до 60 мікронів і місткістю 2-3 кг. Більш 
товста поліетиленова плівка непридатна для 
таких мішечків, тому що плоди, що зберіга-
ються, у них швидко псуються. Поліетиленові 
пакети, виготовлені з тонкої поліетиленової 
плівки, що продаються в магазинах, можна 
використовувати для зберігання плодів. Пе-
ред тим як скласти яблука в пакет, їх необхідно 
остудити до температури льоху, інакше все-
редині упаковки конденсується волога. Після 
укладання плодів пакети зав’язують міцною 
ниткою або шпагатом, потім розміщають на 
стелажах в один шар або підвішують.

У такій упаковці плоди довгий час зали-
шаються соковитими, хрусткими, рідко за-
гнивають і пліснявіють. Деякі садівники, крім 
яблук, закладають у них ватку, змочену в оцті 
або спирті.

Ніжні груші

Груші зберігають так само, як і яблука, за 
винятком деяких особливостей, які необхідно 
знати. Груші — дуже тендітні плоди, при їхньо-
му збиранні необхідна обережність. Особливо 
ніжні сорти рекомендується навіть зривати в 
рукавичках, і кожен плід загортати у тонкий 
м’який папір. Груші укладають у ящики по діа-
гоналі, плодоніжкою в проміжок між плодами 
наступного ряду. Зберігають їх при темпе-
ратурі +2…+4° С, тому що за температури, 
близької до нуля, вони не достигають. Плоди 
таких сортів, як Бере Боск, Бере Арданпон, 
Кюре та Кіффер, найкраще лежать в упаковці 
з поліетиленової плівки.
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) вітає своїх пайовиків — ювілярів 

вересня, жителів сіл Волочиського району 

Хмельниччини:

•7 вересня — ОЛЕКСАНДРУ СТЕПАНІВНУ 

ГУМЕНЧУК із с. Баглаї;
•10 вересня — АЛЛУ ІВАНІВНУ ФУРМАН 
із с. Баглаї;
•15 вересня — МИКОЛУ ВАСИЛЬОВИЧА 

АНДРЕЄВА з с. Бубнівка;
•21 вересня — ФЕОДОСІЯ АНДРІЙОВИЧА 

СЛОБОДЯНА з с. Бубнівка;
•25  вересня — КЛИМЕНТИНУ ІВАНІВНУ 

ОРЖИХОВСЬКУ з с. Бубнівка;
•29 вересня — АРТУРА ЄВГЕНОВИЧА 

РЕДИКА з с. Трительники.

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.

Колектив підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) вітає жителів села Пилявка 

Старосинявського району Хмельниччини зі 

славними ювілеями:

•13 вересня — ГАЛИНУ ІВАНІВНУ ВАСИЛЬЧУК;
•30 вересня — ОЛЕНУ ІВАНІВНУ ШМАТЛАЙ.

Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,
А вже по праву руку — осінь.
Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку — юність,

А вже по праву руку — зрілість.
А час летить нестримно далі,

Й душа немов би молодіє,
По ліву руку всі печалі,

По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука.
Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

Колектив підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) вітає своїх 

пайовиків — іменинників осені, жителів 

сіл Старокостянтинівського району 

Хмельниччини:

•20 вересня — НАДІЮ ГРИГОРІВНУ КОТИК 
із с. Сахнівці;
•24 вересня — НАТАЛІЮ СТЕПАНІВНУ 

ХРЕНОВУ з с. Сахнівці;
•26 вересня — ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА 

ХМЕЛЯРА з с. Воронківці;
•28 вересня — ВІТУ ЮРІЇВНУ МЕДВЕДЧУК 
із с. Жабче;
•28 вересня — ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА 

ДАВИДЮКА з с. Сковородки;
•3 жовтня — НІНУ ІВАНІВНУ ГАТІЄВУ 
з с. Воронківці.

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.

Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує Вам багато літ.

21 вересня день народження завітає на 

поріг ВОЛОДИМИРА СЕРГІЙОВИЧА РЕВКА, 

заступника директора з виробництва 

підприємства «Енселко Агро» (Кернел).

Працю собі нелегку Ви обрали,
Вона потребує сил і тривог,

Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця — це доля, яку Вам дав Бог.
Хай Вам завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.

З повагою, колектив та пайовики 

підприємства «Енселко Агро» (Кернел)   
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