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ОСВIТНIЙ ПРОСТIРОСВIТНIЙ ПРОСТIР
До Вашої уваги — чергова 

порція проектів, реалізованих 
за фінансового сприяння 
Кернел З ДУМКОЮ ПРО 

ДІТЕЙ. Зокрема, підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ 

«Разом з Кернел» направляли 
кошти на облаштування дитячих 
майданчиків у селах Цвіклівці та 

Руда (Хмельницька обл.).

стор.

6

ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ
ГОЛОВНОЮ ЦІННІСТЮ ДЛЯ 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

Є КОМАНДА. Кожен кернелі-
вець — 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.

IНIЦIАТИВИ IНIЦIАТИВИ 
У вересні КЕРНЕЛ  ВКОТРЕ 

ПРОФІНАНСУВАВ ПРОЕКТИ 

З ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРИ 

У СЕЛАХ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ. 
Допомогу від Компанії отримали 

Будинки культури сіл Купіль та 
Чухелі (Волочиський р-н), а також 
культурний осередок с. Тиранівка 

(Хмельницький р-н). Бюджет витрат 
склав 90 тис. грн. 

СЛОВО ЗАСНОВНИКА
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Наталя Хвостова 
Керiвник редакцiї «У кожен двiр», 

Директор Благодiйного фонду 
«Разом з Кернел»

Дорогі читачі!
Минув ще один місяць нашої спільної 

роботи. На дворі жовтень, що є не лише зо-
лотою порою, коли світ навколо вбираєть-
ся в яскраві барви, а й часом  приготувань 
дбайливих господарів до зими. Тому в сьо-
годнішньому номері газети ми пропонуємо 
ознайомитися з проектами, які за фінансової 
підтримки агропідприємств компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел» громади сіл Хмель-
ниччини й Тернопільщини реалізували у пе-
реддень холодів.

Розпочнемо зі справ, спрямованих на 
підтримку освітньої сфери й усього, що сто-
сується створення належних умов для на-
вчання та виховання дітей — учнів сільських 
шкіл. Зокрема, підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» направляли 
кошти на облаштування дитячих майданчи-
ків у селах Цвіклівці та Руда (Кам’янець-По-
дільський р-н, Хмельницька обл.), на  вста-
новлення дверей та придбання лінолеуму 
для кабінету іноземних мов школи с. Воли-
ця (Красилівський р-н, Хмельницька обл.), 
купівлю устаткування для харчоблоку ДНЗ 
«Струмочок» с. Мала Шкарівка та жалюзі 
на вікна для садочка с. Білецьке (Полонсь-
кий р-н, Хмельницька обл.). Також у школу 
с. Вільхівці (Чемеровецький р-н, Хмельниць-
ка обл.) передано комп’ютерну техніку.

Важливими для інфраструктури сіл ре-
гіону стали проекти зі спорудження пам’ят-
них знаків у селах Лисець (Дунаєвецький 
р-н, Хмельницька обл.) та Глібів (Новоушиць-
кий р-н, Хмельницька обл.), які співфінансу-
вала Компанія.

Продовжили аграрії й естафету під-
тримки сфери охорони здоров’я. Йдеться 
про придбання комп’ютерної техніки для ам-
булаторії загальної практики сімейної меди-
цини с. Лонки (Волочиський р-н, Хмельниць-
ка обл.) та фотометра для амбулаторії за-
гальної практики сімейної медицини с. Під-
гірне (Старокостянтинівський р-н, Хмель-
ницька обл.).

Не залишилася поза увагою й духо-
вність. Благодійна допомога надана церкві 
Святого Архістратига Михаїла в с. Воронків-
ці  (Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) та храму Івана Богослова с. Коханів-
ка (Полонський р-н, Хмельницька обл.). Де-
тальніше про те, як були освоєні кошти, — на 
шпальтах видання.

Крім того, кернелівці профінансували 
чергові проекти з підтримки культури. Так, 
за фінансової участі Компанії встановлено 
огорожу навколо Будинку культури с. Чухелі 
(Волочиський р-н, Хмельницька обл.), при-
дбано обігрівачі в Будинок культури с. Ку-
піль (Волочиський р-н, Хмельницька обл.) та 
встановлено вікна в культурному осередку 
с. Тиранівка (Хмельницький р-н, Хмельниць-
ка обл.).

Традиційно Ви знайдете в номері корис-
ні поради, новини, вакансії Компанії, а також 
історії тих, хто будує свою кар’єру в Кернел. 
Дякуємо, що залишаєтеся з нами!

Успіхів нам, процвітання та 
нових звершень на шляху 

створення заможного 
українського села!

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

ПРАВДА В ЦИФРАХ 
 За даними Держстату, споживчі ціни в Україні (після зниження на 0,7% у липні і стабільності 

в серпні) у вересні підвищилися на 1,9%, а з початку року їхнє зростання склало 5,6%.

 За даними відомства, у річному вимірі (вересень 2018 р. до вересня 2017 р.) інфляція 

трохи сповільнилася — до 8,9% порівняно з 9% за підсумками серпня.

 Базова інфляція у вересні 2018-го також склала 1,9% після 0,1% у серпні, а за підсумками 

дев’яти місяців ц. р. вона сягнула 5,5%. У річному вимірі базова інфляція залишилася на 

рівні 8,7%.

Джерело: news.finance.ua

 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ВIД СЕЛА ДО СЕЛА 
З ДОБРИМИ СПРАВАМИ

Компанія Кернел — яскравий 

приклад соціально відповідального 

бізнесу в Україні. У Компанії 

розроблено ряд комплексних 

проектів, спрямованих на 

вирішення найбільш важливих 

соціальних проблем у підопічних 

селах. Усі проекти реалізуються 

на регулярній основі та орієнтовані 

на довгостроковий результат. 

Сьогодні ми підготували для вас 

добірку матеріалів про добрі 

справи агропідприємств Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» з підтримки 

освіти, культури, духовності, 

медицини та покращення 

інфраструктури сіл Хмельниччини.
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  НА ЧАСІ

ЗМIНИ У ЖОВТНI. 
Чого чекати українцям вIд другого мIсяця осенI

На українців очікує низка змін. Так, у жовтні стартує осінній призов, очікується 

прибуття у регіони «пакунків малюка», зміняться ціни на залізничні квитки, 

запроваджуються нові правила для водіїв.

ОСІННІЙ ПРИЗОВ

З 1 жовтня в Україні стартував осінній 
призов. Цього року він триватиме довше, ніж 
зазвичай. Президент збільшив термін з двох 
до трьох місяців — жовтень — грудень. Під 
час осіннього призову на строкову службу 
призвуть 17 960 осіб. У Генштабі пояснили 
це рішення намаганням підвищити якість до-
бору призовників. При цьому у ЗСУ заявили, 
що є підстави, за яких особа звільняється від 
призову, — їх понад 20.

ЦІНИ НА ГАЗ

Вартість газу для українців не змінюва-
тимуть щонайменше до 18 жовтня. Саме до 
цього часу уряд продовжив зобов’язання для 
«Нафтогазу» продавати газ теплокомуне-
нерго для потреб населення. Тим часом три-
вають переговори з МВФ щодо підвищення 
ціни на газ — називають цифру орієнтовно 
у 25%. Однак у «Нафтогазі» зауважують, що 
зростання може бути й не таким. Ціни на бла-
китне паливо для промисловості «Нафтогаз» 
підвищив на понад 9% — до 14 тис. 586 грн 
за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

СУБСИДІЇ

З травня цього року діє нова програма 
житлових субсидій. Якщо раніше субсидію 
перепризначали на новий період раз на рік 
у травні та окремо розраховували її розмір 

на літній і зимовий період, то тепер це відбу-
ватиметься двічі на рік — у травні й жовтні. У 
стандартних випадках для оформлення суб-
сидії українцям треба подавати лише заяву 
та декларацію про доходи. Якщо допомога 
вже призначена на новий рік (2018-2019), у 
жовтні її розмір на опалювальний сезон роз-
рахують автоматично, без повторного звер-
нення.

ПАКУНКИ МАЛЮКА

До початку жовтня «пакунки малюка» 
повинні були розвезти по всіх регіонах Укра-
їни. Сама ж програма, якою запроваджено 
надання одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» сім’ям, у яких народилася 
дитина, стартувала 1 вересня.

До жовтня МОН запланувало доставити 
у школи підручники для першокласників. Усі 
букварі, підручники з математики та курсу «Я 
досліджую світ» для 1-го класу вже надруко-
вані на 100%, вказали у відомстві.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВОДІЇВ

З 1 жовтня водії повинні вмикати фари 
за межами населених пунктів. Необхідно 
вмикати денні ходові вогні або ближнє світло 
фар. Як нагадали в управлінні безпеки до-
рожнього руху, ця вимога діє з 1 жовтня по 
1 травня. За ігнорування вказаної норми пе-
редбачено штраф.

  НОВИНИ РЕГIОНУ

СКIЛЬКИ ТЕРНОПОЛЯНИ ПЛАТИТИМУТЬ 
ЗА ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА: 

уряд затвердив нову вартiсть

КОЛИВАННЯ ЦIН НА 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

Мінімальні зарплати 
та пенсії в Україні 
повільно, але зро-

стають. Проте одночасно 
з цим значно впевненіше 
зростають ціни на оплату 
житлово-комунальних по-
слуг (з початком опалю-
вального сезону це особ-
ливо відчуватиметься) і на 
продукти. Купуючи продук-
ти щодня, не завжди мож-
на побачити різницю в ціні, 
але якщо проаналізувати 
зміну у вартості з початку 
року, то цифри не пора-
дують. Тож розберемося, 
як змінилася ціна базових 
продуктів харчування цьо-
го року.

У 2018-му подорож-
чали практично всі базо-
ві продукти. Дешевшими 
стали тільки яблука, ціна 
в середньому впала на 
25,2% — до 14,07 грн/кг. 
На 5,3% дешевшою стала 
цибуля, тепер її середня 
ціна становить 8,42 грн/кг. 
З овочів найвідчутніше по-
дорожчала морква — на 
60,6%, буряк — на 23,7%. 
Середня ціна кілограма 
картоплі становить зараз 
близько 7,6 грн, це на 1,6% 
більше, ніж торік.

Зросли ціни на м’ясо та 
молочні продукти. «Страте-
гічний продукт України» — 
сало — тепер на 30,5% до-
рожче, близько 67,8 грн/кг. 
Яловичина подорожчала до 
125 грн/кг, свинина — до 
114,6 грн/кг, куряче філе — 
до 95 грн/кг. Найдешев-
ше купувати курячі тушки, 
їхня ціна зросла лише на 
3,2% — до 55,7 грн/кг.

Кілограм кисломолоч-
ного сиру сьогодні мож-
на купити в середньому 
за 88,8 грн, це на 10,8% 
дорожче. Ціна за 1 літр 
пастеризованого молока 
(жирність 2,6%) зросла 
майже до 22 грн, а ціна за 
двохсотграмову пачку мас-
ла — до 36,1 грн. Більш ніж 
на 40% цьогоріч подорож-
чали яйця, десяток тепер 
коштує близько 21,3 грн.

Збільшилась ціна на 
всі види хліба, тепер най-
дорожчий — пшеничний із 
борошна вищого сорту — 
коштує 16,6 грн/кг. Ціна на 
макаронні вироби підняла-
ся на 10%, на пшеничне бо-
рошно — більш ніж на 12%, 
на манні крупи — на 8,3%, а 
на ячмінні — на 24,1%. Най-
більше подорожчало пшо-
но, кілограм тепер коштує 
19,8 грн, на 106,5% більше, 
ніж минулого року.

За інформацією 

аналітичного 

порталу «Слово і діло»

  ЕКОНОМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕТАЛЬНІШЕ — 
ДИВ. ІНФОГРАФІКУ.

На ринку праці Тернопільщини 

спостерігається гострий брак фахівців 

робітничих професій. На 33 пропозиції 

роботи водієм тролейбуса немає жодного 

кандидата.

Виготовлення закордонного паспорта з 
дня оформлення заяви-анкети, за умовами 
звичайного паспорта, який виготовляєть-
ся протягом 20 робочих днів, коштуватиме 
253 грн. Якщо подавати заяву-анкету на 
оформлення тимчасового паспорта, який ви-
готовляється протягом трьох робочих днів, 
його вартість становитиме 506 грн.

Затвердили також вартість оформлення 
та обмін документа біженця. Протягом 15 ро-
бочих днів, відколи звернувся заявник, оформ-

лення обійдеться у 156,46 грн. Протягом такого 
ж часу виготовлятимуть посвідчення особи без 
громадянства для виїзду за кордон. Вартість 
цього документа становитиме 116,34 грн.

Оформлення посвідки протягом 15 днів 
коштуватиме 253 грн, якщо ж ви оформляти-
мете посвідку на тимчасове проживання — 
156,46 грн.

Карта мігранта після подання заяви буде 
видана протягом десяти робочих днів з опла-
тою 137,80 грн.

З 2 листопада зміниться вартість оформлення закордонного паспорта. Уряд затвердив 

нову вартість як для термінового, так і для звичайного закордонного паспорта.

сій), екскаваторника (12), тракториста (12), 
електрозварника ручного зварювання (11), 
слюсаря-ремонтника (10), арматурника (10), 
фрезерувальника (5), проте на обліку в міськ-
райцентрі зайнятості немає жодного такого 
фахівця.

Загалом в області найбільший попит на во-
діїв, зокрема тролейбусів, продавців, тракто-
ристів, в’язальників схемних джгутів, швачок, 
кухарів, працівників будівельних професій.

ЯКУ РОБОТУ ПРОПОНУЮТЬ 
НА ТЕРНОПIЛЬЩИНI

Наприклад, у Тернопільському МРЦЗ є 
пропозиції роботи для 62 кухарів, а на обліку 
перебуває лише семеро безробітних, які ма-
ють таку професію; для 33 електрогазозвар-
ників, а запропонувати її можуть лише трьом 
безробітним, для 30 швачок — а готові присту-
пити до праці лише троє, пише «Наш День».

На 66 вакансій водіїв претендують всього 
12 осіб зі статусом безробітного.

Із 10 потрібних роботодавцям пекарів, 
10 штукатурів, 10 токарів — є лише по одному 
претенденту. Про це інформує директор ОЦЗ 
Василь Олещук.

Також роботодавці пропонують терно-
полянам роботу електромонтера (30 вакан-

[Дробленый камень]
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  ІНІЦІАТИВИ

У ТЕРЕШIВЦI  У ТЕРЕШIВЦI  
ОБЛАШТОВАНО ОБЛАШТОВАНО 
ОБIДНЮ ЗАЛУОБIДНЮ ЗАЛУ

22 вересня громада 
Вільховець, що в Че-
меровецькому рай-

онні Хмельниччини, відзначила 
поважну дату — 525-річчя села. 
Тут було організоване справжнє 
свято — з концертною програ-
мою, веломарафоном, флешмо-
бом, конкурсами та футбольним 
матчем, із батутами для дітей та  
смачним частуванням для всіх ба-
жаючих. А ввечері на молодь че-
кала дискотека. Значну підтримку 
в організації урочистостей нада-
ло підприємство «Енселко Агро»
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
До речі, на заході були присутні 
представники підприємства та 
керівництво Компанії. Місцева 

ДО ДНЯ КОЗАЦТВА
14 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці та День укра-

їнського козацтва на державному рівні вкотре відзначили 
День захисника України. Це свято всіх, хто покликаний за-

хищати свою Батьківщину, хто своїми бойовими подвигами здобували 
та наразі відстоюють свободу та незалежність нашої держави. Тради-
ційно до цієї дати агро-
підприємства Кернел 
у всіх регіонах готують 
привітання для захис-
ників України.

Так, напередод-
ні свята 29 учасників 
АТО — жителів Чеме-
ровецького району 
Хмельниччини отри-
мали привітання та 
презенти від підпри-
ємства «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел»

  ФОТОФАКТ

ВIЛЬХIВЦЯМ – 525 РОКIВ!ВIЛЬХIВЦЯМ – 525 РОКIВ!

громада, а також селищна голова 
Анжела Стецюк дякують усім, хто не 
залишився осторонь події та допо-
міг створити справжнє свято, напо-
внене яскравими емоціями та пози-
тивними враженнями.
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Вільхівцях (Чемеровецький р-н, Вільхівцях (Чемеровецький р-н, 
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–Наразі Кернел є одним з 
найбільших орендарів 
землі сільради, — роз-

повідає Тетяна Михайлівна Малик, 
староста с. Терешівці. — У поточ-
ному році ми разом з цими аграрія-
ми реалізували чимало корисних та 
важливих справ. Серед них і облаш-
тування обрядової кімнати, яка була 
вкрай необхідною для села. Кер-
нелівці допомогли з будівельними 
матеріалами, а також з придбанням 
електричної плити та пилососа.

Проект був ініційований самим 
населенням. До реалізації активно 

ВСЕБIЧНА ПIДТРИМКА ЗАКЛАДIВ КУЛЬТУРИВСЕБIЧНА ПIДТРИМКА ЗАКЛАДIВ КУЛЬТУРИ

підключилася й сільська рада, виді-
ливши фінансування. Як результат 
на базі занедбаного приміщення 
колгоспної їдальні, що не використо-
вувалася останні 15 років, з’явилася 
охайна обрядова зала.

— Що ж до інших спільних про-
ектів, то серед них — заміна глибин-
ного насоса, який забезпечує во-
дою сільську школу, де виховується 
28 діток. Цей агрегат вийшов з ладу, 
і, оскільки у сільському бюджеті не 
було закладено відповідних коштів, 
ми звернулися до Кернел, — про-
довжує наша співрозмовниця. — А 
в рамках підготовки до відзначення 
Дня Перемоги Компанія профінан-
сувала виготовлення гранітної плити 
до пам’ятника Загиблим воїнам. Ра-
ніше на іменній плиті було зазначено 
не всіх захисників, учасників Другої 
світової, а лише 11 осіб із 29 полег-
лих. Тепер цю несправедливість ви-
правлено. Дякуємо Кернел за сис-
тематичну та якісну співпрацю!

У майбутньому громада с. Те-
решівці планує залучити кошти 
Компанії до вирішення чергового 
нагального питання — покращення 
стану місцевих доріг. Жителі пере-
конані, що орендар не відмовить їм 
і у цьому зверненні.

З діда-прадіда українці вміли поєднувати працю з цікавим дозвіллям. Клуби, будинки 

культури, бібліотеки, навчальні заклади завжди були основними осередками культурного 

відпочинку в селі. Бо ж саме тут діяла художня самодіяльність, працювали різноманітні гуртки, 

організовувалося чимало тематичних заходів.

Незмінною залишається си-
туація й тепер. Проте, не-
зважаючи на старання та 

ініціативність громади, більшість 
культурних осередків, сільських 
аматорських ансамблів потребують 
всебічної підтримки, починаючи з 
капітальних ремонтів приміщень і 
закінчуючи оновленням матеріаль-
но-технічної бази — придбанням 
музичного обладнання, комп’ютер-
ної техніки, сценічного вбрання, фі-
нансування поїздок на конкурси та 
фестивалі тощо.

Розуміючи проблеми культури 
на селі, агропідприємства компа-
нії Кернел спільно з Благодійним 
фондом «Разом з Кернел» всебічно 
фінансують даний напрям. У 2014-
2017 роках Компанія та Благодійний 
фонд направили на підтримку куль-
тури  понад 8 млн грн. Продовжують 
кернелівці підтримувати культурні 
ініціативи й у поточному році.

Так, нещодавно Компанія 
спільно з БФ «Разом з Кернел» фі-
нансували проект зі встановлення 
огорожі навколо Будинку культури 
с. Чухелі (Волочиський р-н, Хмель-
ницька обл.), а також направили 
кошти на придбання обігрівачів для 
Будинку культури с. Купіль (Воло-
чиський р-н, Хмельницька обл.) 
та встановлення вікон у осеред-
ку культури с. Тиранівка (Хмель-
ницький р-н, Хмельницька обл.). 
Бюджет витрат Кернел на вищепе-
рераховані проекти склав майже 

90 тис. грн. Деталями поділилися 
очільники сіл.

Лариса Кінделевич, 
голова с. Купіль

«Наразі для того, щоб обігріти 
будівлю нашого Будинку культури, 
з огляду на його розміри та ціни на 
опалення потрібні значні фінансо-
ві витрати. Тому ми вирішили піти 
більш економним шляхом, закупи-
ти стаціонарні електричні обігріва-
чі для двох найбільш відвідуваних 
приміщень — бібліотеки та гуртової 
кімнати, де розташовані більярдні 
й тенісні столи, де проходять свят-
кові заходи. Коштами на придбан-
ня устаткування допомогло підпри-
ємство «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Дякуємо 
аграріям за подароване тепло!»

Алла Шамрай, староста с. Чухелі

«Завдяки спільній роботі та 
взаєморозумінню між об’єднаною 
територіальною громадою, се-
лищною владою та орендарем —
підприємством «Енселко Агро» 
(Кернел) нещодавно нам вдалося 
втілити в життя проект зі встанов-
лення огорожі навколо територій 
сільського навчально-виховного 
комплексу та Будинку культури. 
Протяжність секцій складає 200 м,
вартість — 140 тис. грн, з яких 
майже 33 тис. грн — внесок Ком-
панії. Додам, що цьогоріч аграрії 
фінансували придбання приче-
па до мотоблока,  а до Дня села 
надали допомогу нашій церкві. 
Дякуємо за увагу до потреб гро-
мади».

Сьогодні українським селам 

потрібна всебічна підтримка. 

Адже кожна громада має 

чимало проблем, які не 

завжди можна вирішити 

власними силами. Тому й 

доводиться звертатися до 

соціально відповідальних 

орендарів та спонсорів. Для сіл 

Хмельниччини багаторічними 

та надійними партнерами 

на шляху покращення 

соціально-економічного 

рівня життя, створення 

комфортних умов проживання 

є агропідприємства компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел». 

Плідні результати співпраці 

з Компанією нещодавно 

отримали й жителі с. Терешівці, 

що у Хмельницькому районі 

області.
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ
На шпальтах газети ми неодноразово розповідали, як школи 

та дитячі садочки Хмельниччини й Тернопільщини спільно з 

агропідприємствами 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.

Зокрема, підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» направляли кошти на облаштування дитячих майданчиків 
у селах Цвіклівці та Руда (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельниць-

ка обл.), на встановлення дверей та придбання лінолеуму для кабінету 
іноземних мов школи с. Волиця (Красилівський р-н), на купівлю устат-
кування для харчоблоку ДНЗ «Струмочок» с. Мала Шкарівка та жалюзі 
на вікна для садочка с. Білецьке (Полонський р-н). Крім того, у школу 
с. Вільхівці (Чемеровецький р-н) передано комп’ютерну техніку.

«Наразі у нашій школі виховуєть-
ся 94 дитини. Заклад входить до 
рейтингу найкращих у районі. 
У нас працює кваліфікований 
колектив педагогів, а наші ви-
пускники є студентами європей-
ських вишів. Одним словом, ми 
намагаємося, щоб кожен наш 
учень отримував міцний фунда-
мент знань. Проте в навчально-
му процесі не менш важливими є 
комфортні умови для проведення 
занять. Створювати їх нам з року 
в рік допомагають підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел». Так, нещодавно ми отримали від кернелівців 
кошти на заміну дверей у тамбурі (для утеплення приміщення) 
та на закупівлю лінолеуму для покриття підлоги в кабінеті іно-
земних умов. Дякуємо аграріям за те, що  не стоять осторонь 
проблем сільської освіти».

З повагою, Віктор Сторожук, директор школи с. Волиця 
(Красилівський р-н, Хмельницька обл.)

«Громада нашого села добре знайома з соціальними програма-

ми підтримки, які реалізовують агропідприємства Кернел спільно 

з БФ «Разом з Кернел». Значну допомогу від аграріїв ми отриму-

ємо для покращення благоустрою територій та умов навчання й 

виховання дітей. Це, так би мовити, найпріоритетніші напрямки 

співробітництва. Так, завдяки фінансам від Компанії ми замінили 

інвентар для харчоблоку садочку та школи, який не оновлювався 

роками. Додам, що у нас щодня харчується близько 14 вихованців 

ДНЗ та 26 учнів. Крім того, за кошти Кернел закуплено будівельні 

матеріали для ремонту бібліотеки та клубу, лінолеум для сільради. 

Ми дуже вдячні Компанії за увагу до потреб громади, за сприяння 

у їхньому задоволенні».
З повагою, Світлана Пастушок, 

староста с. Мала Шкарівка (Полонський р-н, Хмельницька обл.)

«Від мешканців сіл Руда та Цвіклівці та від себе особисто хочу ви-
словити подяку на адресу підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за облаштування ігрових майданчиків. 
Вони були встановлені на території тамтешніх садочків, де наразі 
виховується до 40 діток. Ігрові зони не лише естетично вписалися 
в загальний ландшафт, а й стали місцями для активного відпо-
чинку малечі. Крім того, Компанія профінан-
сувала придбання музичної апаратури для БК 
с. Гаврилівці та комп’ютерної техніки для шко-
ли с. Руда. Ці речі найближчим часом будуть 
передані в користування вказаним закладам. 
У планах — залучити кошти Кернел до проекту 
ремонту водогону у с. Цвіклівці Перші».

З повагою, Тетяна Криворучко, голова Жванецької ОТГ

Громади сіл Руда та Цвіклівці (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.) Громади сіл Руда та Цвіклівці (Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.) 

дякують Кернел за сучасні та зручні ігрові майданчикидякують Кернел за сучасні та зручні ігрові майданчики

Підприємство «Енселко Агро» Підприємство «Енселко Агро» 
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дверей та придбання лінолеуму для дверей та придбання лінолеуму для 
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Представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) Представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

передають комп’ютерну техніку школі с. Вільхівці передають комп’ютерну техніку школі с. Вільхівці 

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

  ІНФРАСТРУКТУРА

У СЕЛАХ ЛИСЕЦЬ ТА ГЛIБIВ З’ ЯВИЛИСЯ 
ПАМ’ЯТНI ЗНАКИ

Вересень приніс громадам сіл Лисець (Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.) та Глібів (Новоушицький р-н, 

Хмельницька обл.) чергові результати співпраці з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 

Йдеться про встановлення пам’ятних знаків на території вказаних сіл, на які Компанія направляла фінансування.

Алла Дубчак, староста с. Глібів розпо-
відає, що проект із заміни пам’ятно-
го знака при в’їзді в село був на часі 

не один рік. І саме до 625-ї річниці з першої 
згадки про села Глібівського старостівсько-
го округу, яку громада відзначала 12 верес-
ня, за спільного фінансування від спонсорів 
та благодійників, серед яких і підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел», його було реалізовано.

— Я дуже вдячна всім учасникам цієї 
спільної справи, які не залишилися осторонь 
та виділили фінансування, — коментує Алла 
Василівна. — Адже погодьтеся, що знак при 
в’їзді — це візитна картка кожного населеного 
пункту. А той знак, що донині служив нашою 
візитівкою, був зведений ще у 1996 році й за 
понад два десятиліття відслужив своє.

Дещо схожою була ситуація і в селі Ли-
сець, що на Дунаєвеччині, але тут мова йде 
про пам’ятник жертвам Голодомору, розта-
шований у центрі села біля місцевого Будинку 
культури.

— Досі на місці оновленого монумента 
стояв дерев’яний хрест. З ініціативою щодо 
його заміни на сучасний гранітний монумент 
виступила громада. А фінансування виділило 
підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел», — уточнює Тетяна Підлапуш-
на, староста с. Лисець. — Саме у День села, 
який громада відзначала 21 вересня, за участю 
представників Компанії монумент було урочис-
то відкрито. Дякуємо Компанії за те, що відгук-
нулися на звернення. Окрема подяка аграріям 
за кошти на встановлення вікон у кабінеті пер-
шокласників, яке пройшло у літній період.

За співфінансування підприємства «Енселко Агро» За співфінансування підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» при в’їзді до (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» при в’їзді до 

с. Глібів (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.) с. Глібів (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.) 

з’явився пам’ятний знакз’явився пам’ятний знак

Кернел направив кошти на Кернел направив кошти на 

спорудження монумента спорудження монумента 

жертвам Голодомору у с. Лисець жертвам Голодомору у с. Лисець 

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

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)
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  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

НА ЧАСI – ПIДТРИМКА СIЛЬСЬКОЇ 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 підприємство «Енселко Агро» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кер-
нел» профінансували чергові корисні для медичної сфери регіону проекти. 
Йдеться про придбання комп’ютерної техніки для амбулаторії загальної прак-

тики сімейної медицини с. Лонки (Волочиський р-н) та фотометра для амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини с. Підгірне (Старокостянтинівський р-н).

ПОДРОБИЦІ — У КОМЕНТАРЯХ

Ірина Горбановська, староста с. Лонки

«Розпочну з того, що наша громада 
рада мати такого соціально відпові-
дального орендаря, як підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел). Адже завдяки 
співпраці з аграріями нам вдається опе-
ративно та якісно вирішувати  чимало пи-
тань. Так, Компанія та БФ «Разом з Кернел»
допомогли коштами на придбання 
комп’ютерного обладнання для нашої 
амбулаторії, яка обслуговує населення 
восьми сіл, а це майже 3 тис. осіб. Завдя-
ки обладнанню установа може ефективно 
працювати згідно з нововведеннями ре-
форми медицини. Крім того, аграрії до-
помогли матеріалами для ремонту при-
міщення Будинку — інтернату для людей 

похилого віку, який діє в Лонках, придба-
ли меблі для старостату. Вдячні їм за все-
бічну підтримку та розуміння».

Іван Катренюк, голова Миролюбленської 
сільради

«З аграріями Кернел ми маємо тісну 
співпрацю. Вони завжди реагують на 
важливі потреби громади, бюджетних 
установ села. Тому, коли у нашій амбу-
латорії, яка обслуговує населення п’яти 
сільрад — Немиринецької, Самчинецької, 
Ілляшівської, Вербородинської, Миро-
любненської, — вийшов з ладу фотометр 
(пристрій для вимірювання рівня цукру в 
крові), ми звернулися до підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Укра-
їні виробник та експортер соняшникової олії, клю-
човий постачальник сільськогосподарської про-
дукції з регіону Чорноморського басейну на світові 
ринки. Кернел щороку підтверджує беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах при-
сутності та світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції Компанії торгуються на Варшавській фондо-
вій 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 найкращих роботодавців. У 2016-му 
Кернел визнано найбільш прозорою Компанією га-
лузі АПК відповідно до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно 
дебютував на ринку євробондів, розмістивши на 
Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На 
частку Кернел припадає близько 8% світового ви-
робництва соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домаш-
ня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел поста-
чає у більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччи-
на. Переробні потужності Кернел становлять 3,5 млн 
тонн насіння соняшника на рік. Iз 2010 року Кернел 
активно розвиває власне  сiльгоспвиробництво. 
Щороку Кернел постачає на міжнародні ринки при-
близно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж 
п’яти тисяч виробників, а також вирощуючи власну 
на 560 тис. га землі. Спiльно з виробничою дiяль-
нiстю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансово-матерiаль-
на пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiальної сфе-
ри населених пунктiв з метою пiдвищення рiвня жит-
тя та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi 
iнiцiативи Компанiї об’єднали в програму пiдтримки 
територiальних громад «Разом з Кернел». Для ре-
алiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiй-
ний фонд «Разом з Кернел». У Хмельницькій області 
Компанія обробляє землі в Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, Но-
воушицькому, Чемеровецькому, Ярмолинецькому, 
Красилівському, Старокостянтинівському, Старо-
синявському, Волочиському, Полонському, Славут-
ському, Летичівському та Хмельницькому районах 
області. На Тернопільщині Кернел орендує земельні 
наділи в Чортківському, Борщівському, Заліщицько-
му, Бучацькому, Лановецькому районах. На вказані 
підопічні території поширюються й соціальні програ-
ми Благодійного фонду.

ДОВIДКА
з Кернел» з проханням придбати необ-
хідне устаткування. І нам не відмовили. 
Крім того, зазначу, що цьогоріч значну 
підтримку від Компанії ми одержали для 
покращення стану доріг (зокрема, нада-
вався щебінь для підсипки дорожнього  
покриття), допомогу отримувала церква 
с. Новоселиця. Найближчим часом пла-
нуємо за соціальні кошти від орендаря 
придбати спортивне устаткування для 
облаштування ігрових кімнат у осередках 
культури».

  НОТКА ДУХОВНОСТІ

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

та БФ «Разом з Кернел» придбали комп’ютерну техніку для амбулаторії та БФ «Разом з Кернел» придбали комп’ютерну техніку для амбулаторії 

с. Лонки (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)с. Лонки (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

Протягом віків церква була опорою для людини. Кажуть, якщо 

в селі є церква — там є життя та душа. І, мабуть, кожен із цим 

погодиться, тому що храм — це духовна святиня, історія, 

яку потрібно знати й берегти. На жаль, для жителів багатьох 

українських сіл церква — недосяжна розкіш, бо здебільшого 

такі споруди у сільській місцевості або відсутні, або 

потребують всебічної підтримки. Саме через таку ситуацію 

агропідприємства компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» 

систематично направляють кошти на ремонти та реставрації 

сільських храмів. Детальніше про нещодавні проекти з 

підтримки сфери духовності сіл Хмельниччини — 

у коментарях.

ВIРОЮ МIЦНА ГРОМАДАВIРОЮ МIЦНА ГРОМАДА

«Церква Святого Архистратига Михаїла в с. Воронківці має 300-річну 

історію. Храм не припиняв своєї діяльності ні за німецької окупації, ні за 

радянських часів. І, здається, найважче лишилося позаду, проте зараз 

святині живеться нелегко. Бо ж головне завдання на сьогодні — збе-

регти храм для прийдешніх поколінь. З цією метою ми ведемо постій-

ний процес реставрації будівлі. Чимало проблем вирішуємо власними 

силами, завдяки пожертвам прихожан та благодійників. Нещодавно 

зіштовхнулися з питанням опалення. Для того, щоб перейти на під-

ключення трифазного струму, необхідне було фінансування. Його ми 

отримали від аграріїв Кернел. Ми вдячні кернелівцям за добру справу. 

Процвітання нам усім! Нехай береже нас Господь!»
З повагою, Андрій Янковський, настоятель храму Св. Архистратига Михаїла с. Ворон-

ківці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«У 1991 році в нашому селі почала діяти церква Івана Богослова. Відтоді ми намагалися покращувати стан святині. У поточно-му році значну підтримку одержали від підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Йдеться про кошти на заміну 12 віконних конструкцій, розташованих на церковному куполі. Парафіяни та я особисто вдячні за таку допомогу. Крім того, наразі завершується проект із облаштування криниць загального користування у селах сільради. Компанія профінан-сувала виготовлення накриття для колодязів. А ще влітку аграрії придбали щебінь, яким було підсипано дорогу до села Малі Каленичі. Щира подяка Кернел за співпрацю!»
З повагою, Валентина Хомюк, староста с. Коханівка (Полонський р-н, Хмельницька обл.)

Прихожани церкви Івана Богослова Прихожани церкви Івана Богослова 

с. Коханівка (Полонський р-н, Хмельниць-с. Коханівка (Полонський р-н, Хмельниць-

ка обл.) дякують Кернел за кошти на ка обл.) дякують Кернел за кошти на 

встановлення віконних конструкційвстановлення віконних конструкцій



До масштабних змін у Вашому житті 
та в українському агробізнесі – 
лише один крок!

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ «АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ)

Секретар

м. Чортків, Тернопільська обл.
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ВОНИ БУДУЮТЬ ВОНИ БУДУЮТЬ 
СВОЮ КАР’ЄРУСВОЮ КАР’ЄРУ

В КЕРНЕЛВ КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Зоряна Миколаївна ЯремаЗоряна Миколаївна Ярема    
 Посада:Посада:  головний бухгалтер на підприємстві головний бухгалтер на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел), м. Чортків, Тернопільська обл.«Агрополіс» (Кернел), м. Чортків, Тернопільська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2008 року з 2008 року

«До сільськогосподарського підприємства мала досвід ро-
боти у банківській сфері. Проте з часом зрозуміла, що мені 
цікавіше там, де є можливість розвиватися, удосконалю-
ватися, отримувати нові знання. Згодом натрапила на ва-
кансію бухгалтера підприємства «Агрополіс» та вирішила 

спробувати свої сили. Ось уже 10 років працюю тут. Починала з рядового бухгалтера, зго-
дом стала заступником, а з вересня поточного року призначена головним бухгалтером. На-
разі контролюю  фактично всі ділянки бухгалтерського обліку — нарахування податків, роз-
рахунки з пайовиками, постачальниками тощо. Наголошу ще на одному важливому моменті. 
Відтоді як ми стали частиною Кернел, а це був 2011 рік, сталося чимало позитивних змін. 
Щороку використовуємо новітні програми, модернізуються процеси, що позитивно позна-
чається на ефективності роботи підприємства. Зараз я можу вважати себе щасливою лю-
диною, оскільки отримую задоволення від справи, якою займаюся, а праця мого колективу 
приносить користь як Компанії, так і тим, хто є нашими партнерами та орендодавцями».

Вища освіта. Комунікабельність. Відповідальність та старанність.

Контактна особа:

Марія Новицька

Детальна інформація за номером:

(050) 375-82-34

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ)

Машиніст-грейдерист 

Старокостянтинівський, Красилівський, Волочиський, 
Полонський р-ни, Хмельницька обл.

Контактна особа:

Ірина Іванова

Детальна інформація за номером:

(095) 279-45-17

Тракторист-машиніст с/г виробництва

с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.

Досвід роботи з вітчизняною та іноземною технікою.
Посвідчення тракториста.

Провідний фахівець із земельних та соціальних питань

м. Чортків, Тернопільська обл.

Досвід роботи в земельній сфері. Посвідчення водія категорії В. 
Освіта за напрямком землевпорядника.

Інженер із GPS

с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.

Інженерна освіта. Знання теорії роботи системи GPS-обладнання.
Знання принципів роботи та побудови мереж.

Посвідчення категорії Е. Досвід роботи від 3 років.

Тракторист-машиніст с/г виробництва (оприскувач)

Наявність посвідчення (А1, А2, Н). Досвід роботи від 3 років.

с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.

Водій автотранспортних засобів

Посвідчення водія кат. С та Е. Досвід роботи від 3 років.

с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.

Підсобний працівник

Готовність до фізичної праці.

с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.

Підсобний робітник

Готовність до фізичної праці.

с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.

Машиніст екскаватора

Досвід роботи від 3 років. Наявність допуску до роботи.

с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.

Тракторист-машиніст с/г виробництва (оприскувач)

Наявність посвідчення (А1, А2, Н). Досвід роботи від 3 років.

Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни, Хмельницька обл.

Завідувач складу

Знання комп’ютера. Досвід роботи від 1 року.

с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.

Контактна особа:

Ілона Гордієнко

Детальна інформація за номером:

(068) 367-33-84

Дмитро Володимирович СоловодовДмитро Володимирович Соловодов    
 Посада:Посада:  сервісний інженер на підприємстві сервісний інженер на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел)«Енселко Агро» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2008 року з 2008 року

«Одними з найяскравіших спогадів мого дитинства були 
ті, що пов’язані з моїм дідом та батьком, які все життя від-
дали сільському господарству. Дуже добре пам’ятаю, як я 
захоплювався тракторами і завжди уявляв себе за кермом 
такої техніки. З роками потроху почав втілювати цю мрію в 

реальність. З 2008 року працював механізатором, у 2010-му почав поєднувати цю роботу з 
комбайнерською справою, а у 2014 році став керуючим відділення у Городоцькому районі 
Хмельниччини. Останніх два роки працюю сервісним інженером — відповідаю за справність 
с/г техніки в нашому регіонональному відділенні, а це близько 100 агрегатів, за їхнє нала-
штування, за ефективність експлуатації під час польових робіт. Відтоді як наше підприємство 
увійшло до складу компанії Кернел, сталося багато замін, які здебільшого пов’язані з по-
кращенням умов праці та мотивації для працівників, оновленням технічного парку, викорис-
танням інноваційних підходів тощо. Відповідно, всі ці процеси не лише якісно впливають на 
загальні результати роботи, а й сприяють упевненому руху вперед Компанії в цілому та кож-
ного спеціаліста — зокрема. Адже ми прямуємо до встановлених цілей і на цьому шляху вдо-
сконалюємо власні навики. І, як на мене, це найголовніше для працівника — не залишатися 
на місці, не зупинятися у розвитку. Саме в цьому полягає успіх. Щастя розумію як правиль-
ний баланс між роботою та родиною. Це коли з нетерпінням чекаєш на новий трудовий день 
і ще з більшим нетерпінням поспішаєш увечері додому, де тебе чекають та підтримують».

Наталія Ігорівна ГринчукНаталія Ігорівна Гринчук    
 Посада:Посада:  провідний агроном на підприємстві провідний агроном на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел), учасниця програми «Кернел Шанс»«Енселко Агро» (Кернел), учасниця програми «Кернел Шанс»  
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2015 року з 2015 року

«У моїй родині завжди панувала повага до хліборобської 
праці. Мама все життя пропрацювала агрономом. Тому, 
коли прийшов час обирати професію, я, не порушуючи сі-
мейної традиції, розпочала навчатися на спеціальності 
«Агрономія» Уманського національного університету са-
дівництва. Під час навчання від свого товариша дізналася 

про Кернел, згодом, переглянувши інформацію про цю Компанію, зрозуміла, що тут дійсно 
можна будувати кар’єру та розвиватися як професіонал. Ще більша впевненість прийшла 
під час проходження виробничої  практики на підприємстві «Енселко Агро». Після практики я 
поставила перед собою мету — влаштуватися на роботу в Компанію. У цьому допомогла про-
грама «Кернел Шанс». До речі, мені дуже пощастило з наставником — Миколою Антонюком. 
У рамках програми було чимало практики, виїздів на поля. Сьогодні я працюю провідним 
агрономом на даному підприємстві, під моїм контролем знаходиться 7300 га землі у Старо-
костянтинівському районі Хмельниччини та всі виробничі процеси, які тут відбуваються, —
від підготовки ґрунту до збору урожаю. З власного досвіду можу сказати, що, якщо людина 
має бажання навчатися, і якщо «хочу» для неї не пусте слово, а наповнене змістом та цілями, 
то всі плани неодмінно стануть реальністю. А тому, хто прагне працювати у справді іннова-
ційній Компанії, яка є лідером сучасного агробізнесу країни, раджу не боятися, а йти до мети 
та ставати частиною дружньої команди Кернел».
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  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

Хоч качки й водоплавні, але надмірну во-
логість переживають погано, ще гірше 
на них впливає бруд. Тому важливо, 

щоб господар підібрав для них правильну 
підстилку. Можна тримати птахів на сітчастій 
або рейковій підлозі, але в нашому кліматі їм 
буде надто холодно, так що найкраще зро-
бити вибір на користь глибокої підстилки.

Чим вигідна 
глибока підстилка?

Качкам до вподоби, коли господар під-
сипає їм настил, на якому постійно буде 
сухо. Волога накопичуватиметься на споді, 
тоді як верхній шар залишатиметься сухим. 
З якою підстилкою утримання качок взимку 
буде максимально комфортним? Як під-
стилку можна використовувати солому, сіно, 
тирсу. Деякі птахівники використовують на-
віть торф, адже він чудово здатний вбирати 

вологу й поглинати запахи. Рекомендується 
використовувати сіно, оскільки качки одно-
часно зможуть вибирати з нього смачні лис-
точки.

Тирса як підстилка для качок підходить 
дещо гірше — коли вона перепріває, відбу-
вається виділення газу, тож у пташнику буде 
надто задушливо. Протягом року для підстил-
ки птахам знадобиться до 16 кг сіна або соло-
ми. Торфу й тирси піде трохи менше — до 14 
кг. У процесі заготовки підстилкового матері-
алу необхідно врахувати також те, що місце 
вигулу в зимовий період обов’язково висти-
лається — інакше птахи морозитимуть лапи.

Чи потрібне освітлення?

Величезне значення для качок має освіт-
лення, особливо якщо передбачається їхнє 
утримання взимку. Як і будь-яка інша птиця, 
качка в темряві погано бачить і через це не 

може клювати корм. Це відразу ж позна-
чається на продуктивності. Тому господар 
повинен забезпечити для птахів додаткове 
освітлення — до 14 годин на добу. Це осо-
бливо актуально в період продуктивності.

Купання

Оскільки качки водоплавні, взимку вони 
не проти купання. Якщо близько пташника є 
водойма, можна організувати ополонку для 
пернатих. У цьому випадку краї ополонки слід 
захистити на глибину до одного метра — в 
іншому випадку качка може потрапити під лід 
при пірнанні. На краях ополонки укладаєть-
ся солома — це ще один важливий момент, 
якщо потрібно утримувати качок взимку. Ка-
чок випускають на ставок лише тоді, коли на 
вулиці немає вітру, температура повітря при 
цьому не повинна падати нижче мінус два-
дцяти градусів. Якщо можливість купання в 

ополонці відсутня, на вигулах у дворі вста-
новлюють корита — цього достатньо, щоб 
птахи вимили своє оперення.

Годівля

У зимовий період качок годують прямо 
на вигулах, якщо птахів тримають у регіо-
нах з теплим кліматом. У північних широтах 
птахів годують у хліві, потім випускають на 
кілька годин на прогулянку. Напування орга-
нізовують таким чином, щоб у качок не було 
можливості залазити в поїлки та розхлю-
пувати воду. Будь-яка зручна ємність може 
використовуватися як поїлка та годівниця, 
головне — щоб усе поголів’я мало доступ 
до корму — це актуально не лише взимку, а 
й у будь-яку іншу пору року. Важливо, щоб 
весь інвентар перебував у чистоті. Будь-які 
залишки корму викидаються, на наступне 
годування рештки залишати не слід.

ПРАВИЛЬНЕ УТРИМАННЯ 
КАЧОК У ЗИМОВИЙ ПЕРIОД 

У ДОМАШНIХ УМОВАХ
Важлива тема, яка хвилює багатьох птахівників, — утримання качок взимку. 

У цей час птахів зазвичай тримають у сараях або хлівах. Щільність посадки 

на 1 кв. м становить три-чотири голови у північних регіонах і до п’яти голів на 

території південних регіонів.

ЗИМОВИЙ РАЦIОН ДЛЯ КРОЛИКIВ

Хоча годувати кроликів одним сі-
ном неправильно, проте сіно є 
основою їхнього зимового раці-

ону. Але корм має бути найвищої яко-
сті, бажано, щоб сіно було зібрано на 
луках з різнотрав’я і саме в період, що 
передує цвітінню трав або в момент 
їхнього цвітіння. Сіно, заготовлене з 
трав, які відцвіли, стає грубим, у ньо-
му мало поживних речовин, і кролики 
їдять його неохоче.

З рослинних грубих кормів кро-
лики в зимовий період добре поїда-
ють і гілковий корм. Його необхідно 
заготовлювати в період з травня по 
липень, коли листя на гілках найбільш 
соковите. Згодовувати можна до 
150 грамів на день на одну голову. 
Кролики охоче поїдають заготовлені 
віники з осики. Корисно також зго-
довувати кроликам у зимовий період 
гілки хвойних порід дерев.

Доброю вітамінною підгодівлею 
для вуханів узимку є висушена, дріб-
но нарізана кропива. Згодовувати її 
найкраще разом з вареною карто-
плею. Заготовлювати кропиву мож-
на протягом всього її вегетативного 
періоду. Сушити можна як цілу, так і 
січену. Останній варіант вигідніший, 
оскільки при подрібненні сушеної 
кропиви значна кількість рослин іде 
у відходи. Зберігати висушену кропи-

ву найкраще в закритій тарі, у мішках 
або в ящиках. Перед тим як змішати 
кропиву з картоплею, її необхідно за-
парити гарячою водою.

У будь-яку пору року одними з 
найкращих у раціоні для кроликів є 
соковиті корми. Саме в них міститься 
велика кількість речовин і мікроеле-
ментів, необхідних для нормальної 
життєдіяльності тварин. Справжніми 
ласощами для кроликів, і не тільки в 
зимовий період, є морква. Її кролики 
можуть поїдати у великих кількостях 
без будь-якої шкоди для організму. 
До вподоби вуханям і картопля. Її 
можна згодовувати як у сирому, так і у 
вареному вигляді, використовуючи як 
основу для поживних мішанок. Крім 
цих двох культур, до соковитих кор-
мів, які можна використовувати для 
годування кроликів у холодну пору, 
можна віднести кормовий, столовий і 
цукровий буряк, капусту, топінамбур, 
гарбуз, кабачок. Головною умовою 
використання соковитих кормів для 
годівлі кроликів є їхня чистота. Якщо 
тваринам згодовувати немиті соко-
виті корми, це може спровокувати 
розвиток шлунково-кишкових захво-
рювань, які нерідко призводять до 
летальних наслідків. Важливо також 
стежити, щоб соковиті корми не були 
вражені гниллю — такі корми теж не 

КОРОВА ВЗИМКУ. 
Як пiдвищити надої
Кількість молока залежить від низки факторів. 

Це й сезон, і час отелення, і склад кормів, і умови 

утримання, і навіть режим доїння. Низька температура 

аж ніяк не сприяє великим надоям. Але є декілька 

порад, які допоможуть збільшити кількість молока в 

дійницях.

Корові важливий режим. Тому годувати її необхідно ре-
гулярно, чітко дотримуючись графіку, із урахуванням 
особливостей породи. Наприклад, рекордисткам тре-

ба їсти більше, бо вони витрачають удвічі більше ресурсів, 
ніж звичайні корови. Крім того, здоювати молоко слід також 
регулярно. Що ретельніше дотримуватиметеся графіку до-
їння, тим кращими будуть результати.

 Корові необхідний масаж. Щоб молоко краще відходи-
ло, а у вим’ї не було застоїв, слід робити масаж молочних за-
лоз або вправи для стимуляції секреції.

 Корова потребує тепла. Головний ворог надоїв — холод. 
У холодному приміщенні надої зменшуються на 10-15%. Крім 
того, корова, яка мерзне, втрачає й вагу, адже багато енергії 
від їжі вона витрачає на обігрів тіла.

 Корова хоче їсти. Під час суворої зими або посушливого 
літа корові необхідні соковиті й поживні корми. Після отеле-
ння можна навіть давати корму трохи більше норми. Це на-
зивається авансуванням — годівлею з запасом.

 Корові треба рухатись. Для підвищення продуктивності 
корови важлива активність. Тварини повинні гуляти, по мож-
ливості щодня, а не стояти нерухомо у стійлі.

 Корова любить увагу. Важливим чинником, що впливає 
на підвищення надоїв, є ставлення до тварини. Корови пре-
красно відчувають настрій і характер людини. Не кричіть на 
худобу, спілкуйтеся ласкаво, гладьте й розмовляйте з нею. 
Кількість молока залежить від рівня довіри й доброзичливості 
до корови.

 Корову варто чистити. Гігієна для корови — основне 
правило, якого повинні дотримуватися господарі. Особливо 
в зимовий період ретельно слідкуйте за сухістю підстилки, 
чистотою вим’я та ніг. Тому не лінуйтеся й частіше приводьте 
свою годувальницю до ладу. Чистьте та мийте її.

Це, здавалося б, зовсім прості правила, які знають усі, 
а проте часто нехтують ними або лінуються. Але щойно Ви 
почнете їх дотримуватися, як життя зміниться. А корова 
неодмінно віддячить смачним молоком.

Зимовий період, мабуть, найважчий для будь-якого кролівника і 

його тварин. Вдало пережити зиму дозволяє повноцінне годування 

кроликів. Але більшість кролівників-початківців взимку переводять 

своїх вихованців на сіно, оскільки це найдешевший корм. Хоча, якщо 

годувати кроликів одним тільки сіном, пережити холоди їм буде 

вкрай важко, тим більше після такої дієти їм буде вдвічі складніше 

почати відновлення поголів’я відразу ж з настанням весняного тепла. 

Годування кроликів у зимовий період має бути повноцінним, у кормах 

повинні міститися всі необхідні речовини й мікроелементи, без яких 

неможливе повноцінне функціонування організму тварини.

слід використовувати для годівлі кро-
ликів. 

До соковитих кормів можна від-
нести й силос. Денна норма силосу 
для одного дорослого кролика —
100-150 грамів.

Основним кормом для кроликів у 
зимовий період, безперечно, є зерно 
злакових культур. Зернові корми, ма-
буть, найпоживніші з усього раціону 
кроликів, саме тому їх ще називають 
концентратами. Але й тут є свої лі-
дери за вмістом поживних речовин. 
Перше місце посідає овес.

Концентровані корми можна зго-
довувати як окремо, так і в сумішах. 
Тобто ви можете годувати кроликів і 
одним видом зерна, скажімо, вівсом, 
а можете змішувати овес, ячмінь, 
пшеницю й давати своїм вихован-
цям цю мішанку. Краще за все, якщо 
перед згодовуванням зерно буде 
подрібнене. Так воно краще засво-
юється, а ще при годуванні кроликів 
подрібненим зерном менше відходів.

Не варто забувати й про воду. 
Вода у кролячих клітках повинна бути 
постійно, і бажано, щоб вона була те-
плою. Це служитиме гарантією того, 
що кроликам будуть не страшні за-
студні захворювання, які в зимовий 
період нерідко призводять до за-
гибелі тварин. Якщо ж Ваші кролики 
живуть у клітках на вулиці, необхідно 
кілька разів на день наповнювати по-
їлки теплою водою.

Деякі кролівники замість води 
взимку кладуть кроликам у поїлки 
сніг. Так, сніг — це вода у твердому 
стані. Але він холодний, та й темпе-
ратура як усередині клітки, так і поза 
нею мінусова. Поєднання цих факто-
рів може спричинити захворювання 
Ваших вихованців на застуду. А її кро-
лики переносять дуже важко.
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ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) вітає 
іменинників осені — жителів сіл Волочиського району 

Хмельниччини:

•18 жовтня — РАЇСУ ФИЛИМОНІВНУ ШУСТИК 
із с. Пахутинці;
•19 жовтня — СУСАНУ ПАВЛІВНУ КУКУРУЗУ з с. Баглаї;
•20 жовтня — АНАТОЛІЯ АРТЕМОВИЧА ЧОРНОГО 
з с. Лонки;
•28 жовтня — МАРІЮ МИХАЙЛІВНУ БІЛОЗОР 
із с. Новоленськ;
•2 листопада — АНДРІЯ МАКСИМОВИЧА НОВАКА 
з с. Бубнівка;
•5 листопада — МАРІЮ ФЕДОРІВНУ ТЕЛИЦЮ 
з с. Пахутинці.

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.

29 жовтня ювілей відзначатиме 
ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА БИЧЕНКО 

з с. Волиця (Красилівський р-н, Хмельницька обл.).

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

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

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

З любов’ю, родина

27 жовтня день народження завітає на поріг 
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ДМИТРУКА 

з с. Волиця (Красилівський р-н, Хмельницька обл.).

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.

З любов’ю, рідні та близькі

28 жовтня день народження відзначатиме 
ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ МОРОЗ із с. Березне 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

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

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

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

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

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

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

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

По ліву і по праву руку.

З любов’ю, рідні та близькі

20 жовтня ювілейну дату відзначатиме 
ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА ДЕСЯТНЮК із с. Березне 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

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

У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.

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

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З любов’ю, родина

26 жовтня день народження відзначатиме 
МИХАЙЛО НИКИФОРОВИЧ КОСІНСЬКИЙ із с. Веснянка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Хай звучать найщиріші вітання!
«З днем народження!» — скажуть усі.

Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.

Хай здоров’я не зрадить завчасно.
Мир і злагода будуть в сім’ї.
На душі хай весна буде ясна
Навіть в сірі, нахмарені дні.

З любов’ю, рідні та близькі

27 жовтня ювілей відзначатиме 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА ВАЛІВОЦЬ із с. Красносілка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Вже срібні нитки заплелися у скроні, 
вже діти дорослі і внуки ростуть,

А серце таке молоде ще і досі, 
і руки спочинку ніяк не знайдуть.

Хай квіти зів’януть з морозу, а ви щоб цвіли і цвіли,
З очей щоб не капали сльози, щоб завжди щасливі були.

Хай Бог вам здоров’я дає, а зозуля сто літ накує.

З любов’ю, діти та онуки

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, Суми, Харків, Кропивницький, Миколаїв, 
Вінниця, Чорноморськ

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Чорноморськ, 
Вінниця

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Чернігів, Черкаси

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР – ТЕХНОЛОГ 
Полтава, Миколаїв

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава, Суми

Елеватор

АГРОНОМ 
Харків, Чернігів, Суми, Полтава, Черкаси,
Хмельницький, Тернопіль

Агропідприємства 

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. 

МЕХАНІК С/Г ТЕХНІКИ
Хмельницький, Тернопіль 

Агропідприємства 
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