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На території НВК с. Немиринці 
(Городоцький р-н, Хмельниць-

ка обл.) ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ 

ПІДТРИМЦІ ПІДПРИЄМСТВА 

«ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
з’явився новий ігровий 

майданчик. Бюджет витрат 
Компанії на цей проект становить 

понад 42 тис. грн.

стор.
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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.

ОСВIТНIЙ ПРОСТIРОСВIТНIЙ ПРОСТIР

№ 38 (60)
14 грудня 2018 р.

Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

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

стор.
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ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО
Кернел завершує 

РОЗРАХУНОК ЗА ПАЇ 

з орендодавцями Хмельниччини й 
Тернопільщини. Так, видача орендної 

плати коштами вже склала 
220 млн грн. У натуральному виглядi 

(продукцiєю) розрахунок проведено на 
суму майже 110 млн грн, виплата ОП 

авансом становить близько 
28 млн грн.

 Восени підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на 

вирішення проблем водопостачання в селах Підлісний Мукарів (Дунаєвецький р-н), Берегелі 

(Старокостянтинівський р-н), Баглаї та Копачівка Друга (Волочиський р-н).

 У листопаді підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» придбали для освітніх 

осередків с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) оргтехніку та спортивний 

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

допомогли у встановленні ігрових дитячих майданчиків.

 Для навчальних закладів сіл Воронківці та Григорівка (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел» придбали сучасні плазмові телевізори.С
Х
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ГОСПОДАРСТВО

ГРАНДIОЗНИХ ФАКТIВ ГРАНДIОЗНИХ ФАКТIВ 

ПШЕНИЦЯ — НАЙВАЖЛИВІША ЇЖА ДЛЯ 

2,5 МЛРД ЛЮДЕЙ У 89 КРАЇНАХ СВІТУ.

Україні пощастило: ми вирощуємо вдвічі біль-
ше зерна, ніж споживаємо.

УКРАЇНА ВИРОБЛЯЄ ВП’ЯТЕРО БІЛЬШЕ 

СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ, НІЖ ІСПАНІЯ —

ОЛИВКОВОЇ. 

Якщо вилити цю олію в олімпійські басейни, 
знадобилося б 1852 таких водойми. А якщо 
заповнити басейни іспанською оливковою 
олією, вистачить всього 357 таких водойм.

УКРАЇНСЬКОЮ СОЄЮ 

МОЖНА ДВА РОКИ ГОДУВАТИ ЄС. 
Або чотири роки — Іран, понад 3,5 року —

Мексику й цілих дев’ять років — Венесуелу. 
Але можна також розділити урожай нашої 

сої між 24 країнами, серед яких буде навіть 
Австралія, і годувати їх цілий рік.

ТРЕТИНА ЇЖІ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ 

ЗАВДЯКИ БДЖОЛАМ. 
Без них людині було б украй складно й дорого 
навіть випити чашку кави, адже без запилення 

її виробництво було б надто складним і до-
рогим процесом.

ДЛЯ ВИВОЗУ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА 

ВАГОНАМИ ПОТРІБНІ  ПОТЯГИ 

ЗАВДОВЖКИ В ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ. 

Якби хтось захотів усю експортну кукурудзу 
завантажити у вагони-зерновози, то знадо-

бився б поїзд довжиною в близько 
4 тис. км. Це відстань від Києва до столиці 

Іспанії, Мадрида.

НАШИХ ГОРІХІВ ВИСТАЧИЛО Б НА 

ПІВМІЛЬЯРДА ТОРТІВ. 

Сільське господарство — це не тільки зерно, 
молоко та м’ясо. Україна — один зі світових 

лідерів з вирощування горіхів. Якби всі ці 
плоди використовувалися для приготування 
«Київських» тортів, можна було б виготовити 
4,845 млрд тортів. Цієї кількості вистачить, 

щоб видавати по одному торту на місяць кож-
ному мешканцю України протягом року.

СВИНІ — СЕРЕД НАЙРОЗУМНІШИХ 

ТВАРИН СВІТУ. 
Вони посідають 4-те місце після шимпанзе, 

дельфінів і слонів.

У СВІТІ ВИРОЩУЮТЬ ПОНАД 6 ТИСЯЧ 

РІЗНОВИДІВ ЯБЛУК. 

Найбільший виробник — Китай, 
далі йдуть Сполучені Штати, Іран, 

Туреччина, Італія та Індія.

БАНАНИ — 

НАЙБІЛЬШ УРОЖАЙНИЙ ПЛІД НА СВІТІ. 
Вони є четвертим за величиною урожаєм на 

планеті після пшениці, рису й кукурудзи. Бана-
ни ростуть у більш ніж 100 країнах на фермах. 

Головними постачальниками є Індія, Філіппіни, 
Китай та Еквадор.

ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

ПІДХОДИТЬ ЛИШЕ 11% ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ 

ПЛАНЕТИ. 
Якщо перевести відсотки в цифри, 

це становитиме приблизно 13 млрд га. 
Решта ж ґрунту або занадто посушлива, або 

волога, або виснажена.

ШАНОВНІ
ОРЕНДОДАВЦІ 
АГРОПІДПРИЄМСТВ 
КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ —

ЖИТЕЛІ СІЛ 
ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

Й ТЕРНОПІЛЬЩИНИ!

ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ІЗ ПЛЕЯДОЮ 
НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ!

Із завершенням року у минуле 
відходить ще одна сторінка нашого 
з Вами життя — з різними подіями та 
досягненнями. Безперечно, рік, що 
минає, приніс кожному з нас чимало 
приємних миттєвостей і незабутніх 
вражень. Хай у прийдешньому році їх 
буде набагато більше.
Ми разом реалізували тисячі корисних 
справ задля розбудови українських міст, 
сіл та всієї держави. Проте це лише частина 
того, що заплановано.
Бажаємо Вам і Вашим родинам тепла, спокою 
та любові. Щоб ніколи не згасав вогонь надії 
та добра! Нехай завжди з Вами буде Господь, а 
дорогу у майбуття осяває яскрава Різдвяна зоря!
Дякуємо за довіру!
У ДОБРУ ПУТЬ — У НОВИЙ РІК!

З повагою, компанія Кернел
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  РЕГІОНАЛЬНІ НОВИНИ

ЩО ЗМIНИЛОСЯ З 1 ГРУДНЯ: 
цiни на газ, соцiальнi виплати 

та прожитковий мiнiмум

АГРАРIЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ПОПОВНИЛИ 
БЮДЖЕТ НА 800 МЛН ГРН

З початку цього року сільськогосподарські товаровиробники 

Хмельниччини, які працюють за спрощеною системою 

оподаткування, перерахували до місцевого бюджету 248 млн грн 

єдиного податку. «Порівняно з відповідним періодом минулого 

року сума сплаченого єдиного податку на 21 млн грн перевищує 

торішній показник», — йдеться у повідомленні.

Також упродовж десяти місяців 2018-го підприємства аграрного 
сектору краю сплатили до державного бюджету понад 547 млн грн по-
датку на додану вартість.

Фіскальники додають, з початку року на Хмельниччині зареєстровано 
98 малих сільськогосподарських підприємств, з них 62 фермерських гос-

подарства, зареєстровано 66 фі-
зичних осіб-підприємців. Відкрито 
дві сімейні ферми в Ізяславському 
районі. Проводиться робота щодо 
відкриття ще трьох сімейних ферм 
у Полонському, Білогірському та 
Ізяслаському районах. Засновано 
три сільськогосподарські обслу-
говуючі кооперативи: два в Полон-
ському та один — у Кам’янець-По-
дільському районі.

ФРУКТИ ПОДЕШЕВШАЛИ, ОВОЧI 
ПОДОРОЖЧАЛИ: ЩО ВIДБУВАЄТЬСЯ 

З ЦIНАМИ НА ПРОДУКТИ У 
ХМЕЛЬНИЦЬКIЙ  ОБЛАСТI

За останній місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні 

напої зросли на 1,5%.

Найбільше (на 10,3%) подорожчали овочі. Як повідомляє прес-
служба ГУ статистики області, на -4,3-7,8% підвищились ціни на крупи 
ячні, пшоно, молоко, сало, сметану.

«Макаронні вироби, кисломолочна продукція, сири, вершкове мас-
ло, хліб, рис, безалкогольні напої, 
яйця, пшеничне борошно подо-
рожчали на 1,0-3,3%, — йдеться у 
повідомленні. — Водночас на 0,8-
4,8% подешевшали фрукти, цу-
кор, гречані крупи, соняшникова 
олія, риба та продукти з риби».

«Ціни на алкогольні напої й тю-
тюнові вироби зросли на 1,9%», —
додають в управлінні.

НА ТЕРНОПIЛЬЩИНI НАЙДЕШЕВШI 
ПРОДУКТИ?

Майже половина сімейного бюджету української родини 

залишається у продуктових крамницях або на ринках. І стрімке 

зростання цін на найдешевші крупи свідчить про зростання 

попиту на них, як і на всі інші недорогі продукти.

«За останній рік кошик бакалії 
додав у ціні 7%. Рекордсменом 
зростання вартості є макарони, 
які подорожчали на 60%. Далі 
йдуть рис (26%), борошно (10%) 
і соняшникова олія (6%)», — пише 
«Доба».

«Подешевшали гречка й цу-
кор, на 23% і 6% відповідно», — 
повідомляє генеральний дирек-

тор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Але до цього кошика не увійшли крупи, які найбільше подорожча-

ли за рік: пшінка, ячна крупа та манка, тому що у 2017 році органи ста-
тистики не проводили моніторинг цін на ці продукти. Тільки з початку 
2018 року, за даними офіційної статистики, пшоно зросло в ціні на 40%, 
ячмінна крупа — на 20%, манка — на 8%.

За даними Асоціації, тільки з лютого по жовтень 2018 року бака-
лійний кошик подорожчав на 10%. Зокрема, пшоно додало в ціні 38%, 
макарони — 32%, ячмінна крупа — 18%, рис — 16%, манка та борош-
но — 12%, олія — 5%. А подешевшали гречка — на 8% і цукор — на 2%.

Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж підрахува-
ли, у якому регіоні найдорожчий і найдешевший набір бакалії, до якого 
увійшли: по 1 кг рису, гречки, манки, ячмінної крупи та пшона, макаро-
нів, борошна, цукру та 1 літр соняшникової олії. За даними статистики, 
на початок жовтня 2018 року найдорожчий кошик бакалії у Київській 
області — 177грн, тоді як найдешевший — у Тернопільській області — 
147грн.

Відповідно, у топ-5 найдорожчих регіонів увійшли: Київська об-
ласть — 177 грн, Закарпатська — 176 грн, Київ — 174 грн, Донець-
ка — 173 грн і Чернівецька область — 170 грн.

Перша п’ятірка найдешевших регіонів така: Тернопільська об-
ласть — 147 грн, Дніпропетровська — 152 грн, Сумська — 153 грн, 
Кіровоградська та Харківська — по 155 грн.

  КРАЇНА ОБГОВОРЮЄ

Як купити «законну» ялинку

На деревах повинні бути етикетки або пластмасові бирки-стяжки — на 
них вказують шифр, що підтверджує законність вирубки. Перевірити шифр 
можна на сайті ukrforest.com.

Якщо ви не хочете вбивати дерево

У деяких містах лісові господарства або комунальні підприємства пропо-
нують послугу «ялинка в оренду». Дерево привозять у спеціальному горщику, 
після новорічних свят його можна висадити.

Штрафи за незаконно зрубані ялинки й сосни

Становлять від 250 грн до 2 тис. грн за дерево. Штраф за незаконну ви-
рубку в заповіднику може сягати 8,5 тис. грн. Також передбачено обмеження 
волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. 
Більш того, з 1 січня 2019 року після набрання чинності змін до Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 
штраф може сягати 34 тис. грн за масову вирубку.

  АКТУАЛЬНО

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ: 
РОЗПОЧАВСЯ ПРОДАЖ ЯЛИНОК, НАЗВАНО ЦIНИ
В Україні стартують довгоочікувані ялинкові базари, де продають новорічні ялини, сосни та ялиці. У 

державних лісгоспах вартість погонного метра варіюється в межах 60-70 грн. Перекупники беруть 

більше. Якщо вам не по кишені новорічне дерево перекупника, пам’ятайте, що зелену красуню 

можна придбати безпосередньо в лісгоспах.

З 1 грудня 2018 року в Україні набули чинності кілька важливих 

нововведень. Зниження ціни на газ, підвищення прожиткового 

мінімуму та соціальних виплат — дізнайтеся, 

що змінилося в житті українців.

Підвищення 
прожиткового мінімуму

З 1 грудня зріс прожитковий мі-
німум для всіх категорій населення —
як і було закладено в держбюдже-
ті на 2018 рік. Загальний показник 
збільшиться з 1777 грн до 1853 грн. 
Для працездатних осіб з 1 грудня 
прожитковий мінімум склав 1921 грн.
Для осіб, які втратили працездат-
ність, — 1497 грн. Прожитковий 
мінімум для дітей у віці до 6 років з 
1 грудня — 1626 грн, для дітей від 
6 до 18 років — 2027 грн.

Збільшення 
мінімальних пенсій

З 1 грудня 2018 року мінімаль-
ний розмір пенсій зріс до 1497 грн. 
У Пенсійному фонді планують підви-
щити близько 2,5 млн виплат. Міні-
мальні пенсії прив’язані до прожитко-
вого мінімуму, тому виростуть разом 
з ним, на 62 грн. Як і максимальні 
пенсії. З 1 грудня їхній розмір складе 
14 970 грн, надбавка — 620 грн.

Зміна розміру допомоги 
на дитину

Розмір виплат на дітей, над яки-
ми встановлено опіку чи піклування, 
з 1 грудня збільшився до 3252 грн 

(для дітей віком до 6 років) і до 
4054 грн (для дітей від 6 до 18 ро-
ків). Мінімальний розмір допомоги 
з вагітності та пологів, так звані 
декретні виплати, для незастрахо-
ваних осіб також збільшиться — до 
485,25 грн. Матері-одиначки також 
тепер отримуватимуть більше гро-
шей, виплати вираховуватимуться 
як різниця між прожитковим міні-
мумом для дитини і середньомісяч-
ним сукупним доходом сім’ї. Допо-
мога із втрати годувальника також 
збільшиться й залежатиме від кіль-
кості дітей у сім’ї — на одну дитину 

1435 грн, на двох — 1722 грн, на 
трьох і більше — 2152,5 грн.

Зниження цін на газ

НАК «Нафтогаз» з 1 грудня зни-
зив  тарифи для промисловості, 
максимальні ціни на газ зменшили-
ся на 16,5% — до 12 180 грн за 1 тис. 
кубометрів газу, мінімальні тарифи 
знизилися на 17% — до 11153 грн. 
Ціна відрізнятиметься для різних 
промспоживачів, це обумовлено 
обсягами закупівлі, умовами оплати 
і станом попередніх розрахунків.
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ВIД САДОЧКА ДО ШКОЛИ З ДОБРИМИ СПРАВАМИ
Підтримка освітніх закладів, які працюють на 

території підопічних сіл, завжди була у пріоритеті 

для агропідприємств компанії Кернел. Щороку 

Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» виділяють 

мільйони гривень для того, щоб у сільських 

школах та дитячих садочках були створені належні 

умови для навчання та виховання. Нещодавно 

кернелівці порадували учнів і педагогічні колективи 

осередків освіти сіл Великий Чернятин та Веснянка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.), 

Немиринці (Городоцький р-н, Хмельницька обл.) 

та Білозірка (Лановецький р-н, Тернопільська обл.) 

черговими  корисними подарунками.

ПОДРОБИЦІ — У КОМЕНТАРЯХ

Антоніна Гераймович, директор школи с. Білозірка 

«Останні два роки Кернел плідно працює на землях 
нашої сільради. Паралельно з виробничою діяльніс-
тю аграрії надають значну підтримку соціальній сфері, 
зокрема й нашій школі. Так, у минулі періоди Компанія 
спільно з БФ «Разом з Кернел» виділяла кошти на при-
дбання телевізора та матеріалів для заміни системи во-
допостачання й водовідведення закладу. Крім того, наші 
першокласники до Дня знань отримували канцелярське 
приладдя, а учні до новорічних свят — солодощі. Нещо-
давно Кернел надав нам чергову підтримку. Йдеться 
про продукцію (олію, цукор, крупи), яку аграрії при-
дбали для покращення харчування дітей у стінах школи. 
Частину харчів також передано дитячому садочку. Ми 
дуже вдячні кернелівцям за плідну співпрацю».

Валентина Вороніна, секретар Веснянської сільради

«У вересні поточного року у нашому селі сталася до-
волі важлива подія. Було завершено проект із рес-
таврації дошкільного навчального закладу «Капі-
тошка». Тоді підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» допомогли нам з умеблюван-
ням нововідкритого садочка, зокрема придбавши лі-
жечка у спальну кімнату та устаткування для харчоблоку. 
Проте на цьому Компанія не зупинилася. Восени аграрії 
спрямували понад 47 тис. грн на облаштування терито-
рії біля приміщення дошкільного закладу. Йдеться про 
вимощення тротуарною плиткою майданчика розміром 
25 кв. м. Ми вдячні Кернел за те, що подбали про ком-
форт 28 вихованців «Капітошки».

Любов Садовська, директор НВК с. Немиринці

«Ігровий майданчик, який донині діяв на території на-
шого НВК, був збудований понад 30 років тому та 
орієнтований на дітей старшого віку. Тому потреба 
в новій локації, де б могли проводити своє дозвілля 
учні молодших класів та вихованці дошкільного підроз-
ділу, у нас дійсно існувала. І ми вдячні підприємству 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за те, 
що допомогли нам у реалізації відповідного проекту, 
направивши фінансування в розмірі понад 42 тис. грн. 
Наразі у нас з’явився сучасний та якісний майданчик. І 
ми цим дуже задоволені».

Анатолій Франко, директор Великочернятинської ЗОШ 

«Мабуть, кожен із керівників сільських навчальних за-
кладів погодиться з тим, що освіта в селі потребує 
всебічної підтримки. І школа Великого Чернятина не є 
винятком. Сьогодні у її стінах здобувають знання 110 уч-
нів, маємо значні досягнення як у навчанні, так і в якісній 
організації дозвілля дітей. На базі закладу діє команда 
КВК, а також громадське об’єднання, яке займаєть-
ся розвитком особистих та інтелектуальних навиків 
учнів. Ми систематично організовуємо цікаві квести, 
брейн-ринги, туристичні походи для вихованців. Щодо 
співпраці з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел», то вони завжди відгукуються на 
наші потреби. Так, свого часу було придбано музичну 
апаратуру, радіомікрофони та мікшерні пульти, необ-
хідні для проведення різноманітних заходів. А тепер, 
коли виникла потреба в оновленні устаткування для 
харчоблоку (йдеться про морозильну камеру), Компанія 
знову пішла нам назустріч. Сподіваємося, що в наступ-
ному році співпраця з Кернел принесе ще більш плідні 
результати для школи».

Учнівський, батьківський та педагогічний колективи школи с. Білозірка (Лановецький р-н, Учнівський, батьківський та педагогічний колективи школи с. Білозірка (Лановецький р-н, 

Тернопільська обл.) дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за допомогу Тернопільська обл.) дякують компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» за допомогу 

в закупівлі продуктів харчуванняв закупівлі продуктів харчування

На території НВК с. Немиринці (Городоцький р-н, На території НВК с. Немиринці (Городоцький р-н, 

Хмельницька обл.) завдяки фінансовій підтримці підприємства Хмельницька обл.) завдяки фінансовій підтримці підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» з’явився новий «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» з’явився новий 

ігровий майданчикігровий майданчик

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

придбали морозильну камеру для харчоблоку школи с. Великий придбали морозильну камеру для харчоблоку школи с. Великий 

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

Завдяки фінансуванню від Кернел територію Завдяки фінансуванню від Кернел територію 

біля приміщення ДНЗ «Капітошка» с. Веснянка біля приміщення ДНЗ «Капітошка» с. Веснянка 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-(Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-

ка обл.) вимощено тротуарною плиткоюка обл.) вимощено тротуарною плиткою
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  ПАРТНЕРСТВОПАРТНЕРСТВО

ПРО ВИПЛАТУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
Вчасний розрахунок за паї —

чи не найголовніша умова, 

яка характеризує орендаря як 

відповідального та надійного 

партнера для орендодавця. Для 

агропідприємств компанії Кернел 

виплата орендної плати — один з 

основних та пріоритетних принципів 

діяльності. Компанія чесно будує 

відносини з пайовиком, 

виконує всі домовленості, зазначені 

в укладених договорах.

ВИПЛАТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ 
КОШТАМИ ВЖЕ СКЛАЛА 

220 МЛН ГРН, 
У НАТУРАЛЬНОМУ ВИГЛЯДI 
(ПРОДУКЦIЄЮ) РОЗРАХУНОК 
ПРОВЕДЕНО НА СУМУ МАЙЖЕ 

110 МЛН ГРН, ВИДАЧА 
ОП АВАНСОМ СТАНОВИТЬ 
БЛИЗЬКО 28 МЛН ГРН.

З року в рік пайовики Кернел переконуються, 
що зробили правильний вибір, передавши 
свої земельні наділи в користування Ком-

панії. Бо тут турбуються про комфортні та зручні 
умови отримання ОП, оперативність виплат, якість 
продукції, яка видається на пай. А ще при потре-
бі орендодавець має можливість одержати плату 
авансом за наступні роки, звернутися по допомогу 
в переоформленні спадщини та щодо інших юри-
дичних питань. Цьогоріч агропідприємства Кер-
нел, які працюють на Хмельниччині й Тернопіль-
щині, вкотре створили умови для того, щоб кожен 
пайовик відчув усі переваги співпраці з Компанією. 
Так, станом на останній місяць року Кернел завер-
шує розрахунок за паї з орендодавцями вказаних 
областей.

Мешканці 

сіл Пилявка 

(Старосинявський р-н) 

та Чернелівка 

(Красилівський р-н) —

пайовики підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) —

одержують зерно в 

рахунок орендної 

плати
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АГРОПIДПРИЄМСТВАМИ КЕРНЕЛ

«Дай Боже міцного здоров’я всім працівникам підприємства «Агрополіс» (Кернел). Ці 

аграрії справді піклуються про своїх пайовиків. Під час розрахунку за паї у нас є мож-

ливість обрати, чи це буде продукція, чи кошти. Наприклад, наша родина — а Компанія 

обробляє наших чотири паї — частину орендної плати отримувала зерном, цукром, 

олією. Ціни на збіжжя пропонували ринкові, а подекуди навіть нижчі. Кернелівці розво-

зили все по домівках орендодавців. Другу частину виплати ми брали коштами. Гроші 

надійшли менш ніж за два тижні після написання відповідної заяви.

Вітаю всіх із прийдешніми святами, бажаю нам миру! А ще додам, що праця таких аг-

ровиробників, як Кернел, надважлива для села та його мешканців».

Марія Шпіцер, пайовик підприємства «Агрополіс» (Кернел), 

жителька с. Передмістя (Бучацький р-н, Хмельницька обл.)

«Ми дуже задоволені співпрацею з нашим орендарем. У поточному році розрахунок 
за пай моя родина отримувала лише продукцією, бо маємо велике господарство. 
Додам, що пшеницю отримали в кінці літа, одразу після збору врожаю, а цукор — ще 
на початку року. Тобто, як бачимо, Компанія вчасно видає орендну плату. Що ж до 
якості збіжжя, то вона доволі висока. Зручно було й те, що представники орендаря 
привозили продукцію до дворів, попередньо повідомивши про це. Порадувала й фа-
совка в мішки. Дякуємо Кернел за ще один плідний рік співпраці!»

Василь Стельмах, пайовик підприємства «Агрополіс» (Кернел), житель села Пеньки 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«Уже багато років нашим орендарем є Кернел. І щораз Компанія доводить свою 

відповідальність перед пайовиком, вчасно та максимально зручно для пайовика 

розраховуючись за користування землею. Тому цьогоріч я прийняла рішення про-

довжити співпрацю з Кернел та уклала довгостроковий договір — інших та кращих 

варіантів просто не бачу. Плату за пай отримала в найвигіднішій для себе формі —

продукцією. Пшениця відмінної якості, добре підходить як для господарства, так і 

для переробки на борошно. Чудово й те, що для того, щоб забрати продукцію, не 

треба винаймати машину, аграрії безкоштовно надають свій транспорт».

Марія Слободян, пайовик підприємства «Агрополіс» (Кернел), 

мешканка с. Палашівка (Чортківський р-н, Тернопільська обл.)

«Про підприємство «Агрополіс» 

(Кернел), яке орендує паї в на-

шому селі, можна сказати чима-

ло гарних слів, адже тут дійсно 

цінують пайовика, дослухають-

ся до його проблем і потреб. 

Орендну плату видають вчасно 

та в повному обсязі, транспорт 

розвозить збіжжя по дворах, а 

якщо потрібно, то різноробочі 

підприємства заносять і до ко-

мори. Родині пайовика нада-

ється різноманітна допомога, 

ми отримуємо подарунки до 

Нового року, виконуються по-

слуги з розчистки доріг від снігу 

та оранки присадибних ділянок, 

не полишають аграрії без уваги і  

школу, жертвують на церкву. Од-

ним словом, вони молодці!»

Галина Максимишин, пайовик підпри-

ємства «Агрополіс» (Кернел), жителька 

с. Нирків (Заліщицький р-н, Терно-

пільська обл.)

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВРАЖЕННЯ 
ВІД СПІВПРАЦІ — У КОМЕНТАРЯХ 

ОРЕНДОДАВЦІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ 
КЕРНЕЛ

«Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) по-справжньому дбає про своїх пайовиків. Ми не маємо відмови фактично ні в чому: якщо комусь треба одержати орендну плату коштами — ви-плачують, якщо продукцією — також можливо, та й авансом видають на кілька років уперед — на лікування, навчання дітей тощо. Виплату за свої п’ять паїв моя родина цьогоріч отримувала як коштами, так і продукцією — зерном кукурудзи, пшениці, цукром, олією, борошном. Щодо зерна, то машина привезла збіжжя в колишню колгосп-ну комору, а там ми вже самі важили й набирали. Проте в такій формі нам зручніше отримувати, ніж у мішках, тому образ за це не маємо. Окрема подяка аграріям, особливо від пенсіонерів, — за те, що двічі на тиждень Компанія завозить хліб у село, який ми також беремо в рахунок паю. А ще нещодавно ми проводили сільський водогін, і Кернел понад 300 тис. грн виділив на придбання труб, також допомагав церкві, на День села».
Галина Корнійчук, пайовик підприємства «Енселко Агро» (Кернел), жителька с. Лисанівці (Старосинявський р-н, 

Хмельницька обл.)

«Дуже приємно, що наша земля обробляєть-

ся, що на ній вирощуються щедрі врожаї, і що, 

співпрацюючи з підприємством-орендарем 

«Енселко Агро» (Кернел), ми, пайовики, маємо 

впевненість у завтрашньому дні. Щороку ми 

вчасно отримуємо орендну плату за паї. Ось 

недавно видавали кукурудзу, то була як золо-

то, чиста, суха. Крім того, ми дуже вдячні Ком-

панії за те, що підтримують благоустрій села, 

розчищають дороги від снігу, надають кошти 

для школи, церкви. І що хліб завозять у села в 

рахунок паю, за гарною ціною».

Марія Новак, пайовик підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел), жителька с. Бубнівка (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.)

«Нарікань на роботу компанії Кернел 
моя родина не має. Навпаки, ми тіши-
мося, що маємо соціально відповідаль-
ного орендаря. Якщо говорити про 
розрахунок за паї, то тут аграрії індиві-
дуально підходять до ситуації кожного 
орендодавця, дають можливість ви-
бору — збіжжя, кошти й навіть аванс за 
наступні роки. Цьогоріч на один пай ми 
одержали кошти, весь процес зайняв не 
більше одного місяця, на другий пай —
зерно пшениці, ячменю, яке привезли 
одразу після жнив, у кінці літа. Наразі 
чекаємо ще кукурудзу. Сподіваємося, 
що з кожним роком ми матимемо ще 
більше вигідних умов від Компанії».

Світлана Максимлюк, пайовик підприємства 
«Білозірське» (Кернел), жителька с. Білозірка 

(Лановецький р-н, Тернопільська обл.)

«Розпочну з того, що я здаю в оренду Кернел п’ять паїв. Компанія щороку 

намагається організувати видачу продукції на пай так, щоб було комфорт-

но жителям. Цього року, наприклад, зерно пшениці та кукурудзи видавали 

фасоване в мішках, а також доставляли до домівок. Та й виплата коштами 

проходить швидко й оперативно. Я отримала готівку менш ніж за тиждень 

часу. Окремо зазначу, що працівники Компанії — чуйні та привітні люди, 

які завжди вислухають, допоможуть і словом і ділом. Це також важливо, бо 

селянам, особливо старшого віку, навіть звичайне спілкування приносить 

масу задоволення».
Світлана Смолінська, пайовик підприємства «Енселко Агро» (Кернел), жителька с. Сахнівці 

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Моя родина здає в оренду підприємству «Енеслко Агро» (Кернел) вісім паїв. У поточному році ми, як завжди, мали можливість широкого вибору про-дукції на пай — зерно кукурудзи та пшениці, цукор, борошно, олія. Ну і, звісно, кошти. Також раніше ми користувалися можливістю одержати авансову орендну плату на ремонт будинку. Дякуємо Компанії за розуміння, впевнені, що у наступному році співп-раця стане ще вигіднішою для пайовика»
Тетяна Ляхта, пайовик підприємства «Енселко Агро» (Кернел), жителька с. Вівся (Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.)

«За багато років співпраці з підприємством 
«Енселко Агро» (Кернел) ми завжди відчували, 
що доручили свої паї надійному орендарю. Роз-
рахунок — чи то кошти, чи продукція — жодного 
разу не затримувався. Працівники підприєм-
тсва часто проводять зустрічі з нами, знають, 
чим живе село та люди, намагаються у разі по-
треби допомогти. До Великодня ми отримуємо 
святкову випічку, а до новорічних свят нашим ді-
тям аграрії презентують солодощі. Щодо форми 
розрахунку за ОП, то я завжди беру продукцію —
борошно, олію, цукор, бо маю велику родину, і 
ці продукти все одно доводиться купувати в ма-
газині. Ну а на залишки отримую зерно».

Марія Старенька, пайовик підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел), жителька с. Баговиця 

(Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)

Пайовики 
підприємства «Агрополіс» (Кернел) — жителі сіл Тернопільщини отримують орендну плату продукцією
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Богдан Миронович МандзійБогдан Миронович Мандзій    
 Посада:Посада:  інженер з ремонту на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), інженер з ремонту на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), 

м. Чортків, Тернопільська обл.м. Чортків, Тернопільська обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2010 року з 2010 року

«На підприємство «Агрополіс» я потрапив задовго до того, як воно стало час-
тиною Кернел. Взагалі маю майже сорокарічний досвід роботи в сільсько-
му господарстві. Пройшов усі щаблі професійного зростання — від зварю-
вальника, механіка до головного інженера. Відтоді як ми увійшли до складу 
Кернел, сталося чимало позитивних і важливих змін. По-перше, оновилася 

техніка, почали використовуватися широкозахватні сучасні агрегати, ми стали більш стабільними та почали 
рухатися до спільної мети — бути лідерами серед лідерів. Наразі моя зона відповідальності — це обслугову-
вання техніки чотирьох токових господарств підприємства. Мова про зерноочисні та сушильні апарати, їхню 
експлуатацію та ремонти. Щодо роботи в Компанії хотілося б звернути увагу передусім на злагоджений ко-
лектив. Адже попри те, що наша команда останніми роками омолодилася, прийшло чимало молодих спеціа-
лістів, ми завжди знаходимо спільну мову, обмінюємося досвідом, дослухаємося до думки одне одного — все 
для того, щоб досягати бажаних результатів. І це чи не найголовніше — бачити плоди своєї роботи, розуміти, 
що завдяки твоєму внеску виробничий процес стає ще більш ефективним, що ти приносиш користь Компанії 
та отримуєш за це гідну мотивацію».

КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер 
соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяльності у регіонах присутності та 
світових рейтингах. Протягом 10 років акції Компанії торгуються на Варшавській 
фондовій біржі. У 2011 році IPO Кернел було визнано найкращим у країнах Цен-
тральної та Східної Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік Компанія ліди-
рує в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел визнано найбільш 
прозорою Компанією галузі АПК відповідно до Індексу прозорості найбільших 
компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробництва соняшникової олії. Торговельнi 
марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота». 
Свою продукцію Кернел постачає у більш ніж 60 країн світу, серед основних ринків 
збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні потужності 
Кернел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника на рік. Iз 2010 року Кер-
нел активно розвиває власне  сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел постачає 
на міжнародні ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячменю, сої 
та ріпаку, закуповуючи сільгосппродукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, 
а також вирощуючи власну на 550 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-матерi-
альна пiдтримка громадських iнiцiатив, соцiальної сфери населених пунктiв з 
метою пiдвищення рiвня життя та добробуту населення. У 2013 роцi всi соцi-
альнi iнiцiативи Компанiї об’єднали в програму пiдтримки територiальних гро-
мад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми агропiдприємства Компанiї 
створили однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд «Разом з Кернел». 
У Хмельницькій області Компанія обробляє землі в Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Чемеро-
вецькому, Ярмолинецькому, Красилівському, Старокостянтинівському, Ста-
росинявському, Волочиському, Полонському, Славутському, Летичівському та 
Хмельницькому районах області. На Тернопільщині Кернел орендує земельні 
наділи в Чортківському, Борщівському, Заліщицькому, Бучацькому, Лановець-
кому районах. На вказані підопічні території поширюються й соціальні програ-
ми Благодійного фонду.

ДОВIДКА

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

МЕНЕДЖЕР РАЙОНУ
(м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська обл.)

 Комунікабельність.
 Вміння працювати з аудиторією.
 Знання земельного законодавства.
 Наявність власного автомобіля.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА НА 
ОПРИСКУВАЧ JOHN DEERE ТА TECNOMA LASER

(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,  Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
 Досвід роботи в земельній сфері.

ІНЖЕНЕР ІЗ GPS
(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

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

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

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Готовність до фізичної роботи.

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, 

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

КОМІРНИК-ЗАПРАВНИК 
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)

 Знання комп’ютера.
 Досвід роботи від 1 року.

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

АГРОНОМ
(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Профільна освіта.
 Досвід роботи від 2 років.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 
(ОПРИСКУВАЧ)

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Наявність посвідчення (категорії А1, А2, Н).
 Досвід роботи від 3 років.

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

Валентина Миколаївна ГлуховаВалентина Миколаївна Глухова    
 Посада:Посада:  прибиральниця службових приміщень на підприємстві прибиральниця службових приміщень на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел), с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.«Енселко Агро» (Кернел), с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2015 року з 2015 року

«Як на мене, ким би не працювала людина, вона повинна відповідально та 
сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. Бо в кожного життя скла-
дається по-різному, я, наприклад, маю швейну спеціальність, довгий час 
працювала в цій галузі, проте була змушена змінити сферу діяльності, бо 
наше швейне підприємство припинило свою діяльність, а в сільській місце-
вості з роботою взагалі сутужно. Потрапила на підприємство «Енселко Агро» 

(Кернел) саме тоді, коли компанія Кернел збудувала в нашому селі Зінькові інноваційно-технічний комплекс. 
У той час на базу почали набирати обслуговуючий персонал та різноробочих. Я вирішила спробувати, бо на 
той момент не була працевлаштована взагалі. І ось уже три роки слідкую за тим, щоб співробітникам Компанії 
працювалося в комфорті, щоб усюди був порядок. А якщо відверто, чистоту завжди любила й намагалася до-
тримуватися її,  тому вкладаю душу у все, що роблю. Мій робочий день починається о сьомій ранку, задовго 
до того, як на своїх місцях з’являться працівники. Дуже подобається відношення персоналу та керівництва. Бо 
тут усі рівні, чи ти бухгалтер, чи прибиральниця, до тебе ставляться з однаковою повагою та вдячністю. Ще 
раз доводячи, що будь-яка професія важлива та потрібна. Тому напередодні новорічних свят хочу побажати 
колективу підприємства всіляких гараздів, гармонії та чистоти в житті».

Володимир Вікторович ТовмачВолодимир Вікторович Товмач    
 Посада:Посада:  керівник юридичного відділу на підприємстві «Енселко Агро» керівник юридичного відділу на підприємстві «Енселко Агро» 

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

«Насправді, з дитинства мене приваблювала не професія юриста, я мріяв 
стати істориком. Проте з роками зрозумів, що ця спеціальність не дозволить 
розкрити всі мої можливості та потенціал. Тому, коли прийшов час обира-
ти, я зупинився саме на юридичному фаху й став студентом Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка. Після отримання диплому 
повернувся в рідну Полтаву. Там працював спочатку в ПАТ «Полтавагаз», де 

за три роки дійшов до рівня керівника договірного відділу. Проте, як будь-якому юристу, мені хотілося мати 
більше практики та судових засідань. Тому у 2010 році перейшов у банківську установу на посаду заступника 
керівника юридичного відділу з роботи з корпоративними клієнтами. І це була одна з моїх перших перемог, 
бо у доволі молодому віці зайняв управляючий пост. Кардинально змінив професійне життя 2012 рік. Тоді я 
натрапив на вакансію юриста у Кернел. Як для полтавця, який був знайомий з діяльністю цієї Компанії (бо 
тут працює потужний олійноекстракційний завод Кернел), мені було цікаво спробувати. Пройшовши кілька 
етапів співбесіди, зокрема з Василем Пікулем, який сьогодні обіймає аналогічну моїй посаду на Полтавщині, 
я розпочав працювати. Через рік разом з отриманням свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльніс-
тю одержав не менш привабливу пропозицію — обійняти посаду керівника юридичного відділу товариства з 
обмеженою відповідальністю «Енселко Агро» (Кернел), яке здійснює свою господарську діяльність на Хмель-
ниччині. Недовго думаючи, я погодився на переїзд, бо, як то кажуть, краще спробувати, ніж упустити шанс, а 
потім шкодувати про це. Хмельниччина відкрила нові перспективи, можливості та знайомства, які тепер пере-
росли у дружбу. Наразі наш колектив обслуговує діяльність підприємств Західного кластера Кернел, а також 
їхніх співробітників, веде претензійно-позовну роботу з юридичними та фізичними особами. Зізнаюся, що я 
дуже задоволений та пишаюся тим, що працюю в Кернел, бо тут є можливість кар’єрного та особистісного 
зростання, тут отримуєш колосальний досвід, а головне — працюєш із професійною командою лідерів. Як на 
мене, справжній юрист повинен володіти багатьма якостями — бути стриманим, уважним до деталей, вміти 
оперувати інформацією та фактами. Щодо успіху, то я вважаю себе успішним, оскільки маю можливість про-
фесійно розкривати себе, отримувати задоволення та достойну винагороду від справи, якою займаюся. Своїм 
колегам та колективу підприємства хочу побажати розуміти одне одного, підтримувати, бути чесними з собою 
та людьми. І не забувати про те, що працювати у Кернел — це вже успіх, який ми щодня примножуємо своїми 
справами, проектами та плідно виконаними завданнями».



714 грудня 2018 року

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

  З ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ 

ДЯКУЄМО ЗА ТУРБОТУ ПРО ДIТЕЙ – ВИХОВАНЦIВ ЦЕНТРУ СОЦIАЛЬНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ!
З 2004 року наш центр надає послуги соціальної реабілітації дітей з 
різними хворобами. Наразі нас відвідують чотирнадцять дітей мо-

лодшого та старшого віку. З них 10 — на денному перебуванні та четве-
ро — на амбулаторному (тобто ті, які приходять лише для того, щоб 
пройти процедури лікувального масажу та ЛФК). Наші вихованці — це 
мешканці селища та прилеглих сіл району. Зрозуміло, що ми намагає-
мося зробити перебування вихованців у закладі якомога комфортнішим. 
А віднедавна знайшли помічника у цій справі. Йдеться про підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які відгукнулися на 
наше прохання та допомогли у придбанні чотирьох ліжечок. Саме ці речі 
були потрібними, бо донині у нас були лише ліжка дитячого типу, для ві-
кової категорії до восьми років, на яких старшим діткам було незручно. 
Щиро дякуємо Компанії за турботу та розуміння. Нехай новий рік 
принесе вам нові звершення та досягнення.

З повагою, Ольга Дудник, в. о. директора Комунального закладу «Ярмолинецький район-

ний центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів» (смт Ярмолинці, Хмельницька обл.)

Вихованці та колектив Ярмолинецького районного центру соціальної реабілітації Вихованці та колектив Ярмолинецького районного центру соціальної реабілітації 

(смт Ярмолинці, Хмельницька обл.) дякують Кернел за підтримку(смт Ярмолинці, Хмельницька обл.) дякують Кернел за підтримку

У СЕЛАХ ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ПРОЙШЛИ 
РЕМОНТИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

У поточному році за фінансового сприяння компанії 
Кернел та БФ «Разом з Кернел» у десятках сіл 

Хмельниччини й Тернопільщини проходили ремонти 
дорожнього покриття. Влітку та восени Компанія 
виділила на подібні проекти у вказаних областях 

мільйони гривень.

Нещодавно естафету ремонтів доріг разом з Кернел перейняли гро-
мади сіл Тернопільщини: Білозірка (Лановецький р-н), Шупарка та 
Худіївці (Борщівський р-н). Компанія направила на впорядкування 

транспортних артерій цих сіл понад 200 тис. грн.

ПОДРОБИЦЯМИ ПОДІЛИЛИСЬ 
ОЧІЛЬНИКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

«Стан доріг — це, напевно, болюче питання для кожного українського села. Адже, незважаючи на те, що рік 

за роком громади та сільські ради намагаються покращувати якість покриття, проблем не стає менше. Всі 

розуміють, що потрібні капітальні ремонти, які коштують чимало. Аналогічною є ситуація в Білозірці. І ми 

дуже вдячні кернелівцям за те, що не оминули увагою та допомогли бодай частково покращити ситуацію 

з дорогами. Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» допомогли у придбанні 670 т щебеню та виділили 

транспорт для того, щоб підсипати ґрунтові дороги на вулицях Вербовій, Об’їзній, Зеленій, Затишшя тощо, 

а також провести ямкове упорядкування на вулицях Миру та Центральній. На це було витрачено майже 

150 тис. грн. Додам, що Кернел протягом року також надавав підтримку сільській освіті, завдяки аграріям 

учні школи отримували подарунки до новорічних свят та Дня знань. Дякуємо кернелівцям за добрі справи!»
З повагою, Володимир Горносум, голова Білозірської сільради

«Завдяки коштам від підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» нам вдалося привести до ладу частину дорожнього по-
криття на трьох вулицях села Шупарка та ще двох — у Худіївцях. Для 
цього було використано 180 т щебеню. Зауважу, що торік Компанія 
направляла фінансування на реалізацію подібного проекту саме в 
Худіївцях. Крім того, підтримку одержувала сільська амбулаторія та 
школа (йдеться про матеріали на ремонти). А в адмінприміщення 
села було придбано меблі. Ми щиро вдячні аграріям за підтримку, за 
те, що допомагають створювати належні умови для життя в селі».

З повагою, Марія Якимівська, голова Шупарської сільради

ПРО ПIДТРИМКУ МЕДИЦИНИ ТА КУЛЬТУРИ
Завершення року ознаменувалося плідними 

результатами співпраці з компанією Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» для громад сіл Катеринівка, що 

в Дунаєвецькому районі Хмельниччини, та Передмістя, 

що в Бучацькому районі Тернопільщини. Зокрема, 

підприємство «Енселко Агро» (Кернел) спрямувало 

фінанси на проект зі встановлення огорожі навколо 

медичної установи Катеринівки, а підприємство 

«Агрополіс» (Кернел) подбало про те, щоб створити 

належні умови в культурному осередку Передмістя.

Наталя Олійник, староста 
сіл Катеринівка, Миньківці, Городиська

«Встановлення паркану навколо фель-
дшерсько-акушерського пункту в Кате-
ринівці давно було на часі. Адже ця уста-
нова — одна з небагатьох, яка активно 
функціонує в селі. Сюди по допомогу 
щодня звертаються місцеві мешканці, 
більшість з яких — пенсіонери. Незва-
жаючи на це, територія установи була 
невпорядкованою, а огорожа й зовсім 
відсутня. І ми дякуємо нашому оренда-
рю, підприємству «Енселко Агро» (Кер-

нел) та БФ «Разом з Кернел» за те, що 
звернули увагу саме на це питання й ви-
ділили кошти для того, щоб тут з’явився 
сучасний  бетонний паркан протяжністю 
30 м».

Богдан Таняк, 
голова Передмістянської сільради

«З підприємством «Агрополіс» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» ми маємо ба-
гаторічний досвід співпраці. Компанія 
завжди тримає руку на пульсі потреб і 
проблем громади. Так, завдяки спіль-
ним зусиллям аграріїв та сільради ми 

втілили в життя давній задум — прове-
ли капітальний ремонт приміщення Бу-
динку культури та бібліотечної кімнати. 
Відновили підлогу, постелили ламінат, 
встановили нові вікна та двері. Коштами 
на необхідні матеріали підсобив Кер-
нел, ми ж організували бригади з місце-
вих жителів, які провели необхідні робо-
ти. Крім того, у поточному році Кернел 
надавав матеріальну допомогу нашим 
осередкам духовності — церкві Св. Ар-
хистратига Михаїла та Св. Юрія. Допо-
магав з оновленням віконного фонду 
адмінприміщення».

У селах Білозірка, Шупарка та Худіївці У селах Білозірка, Шупарка та Худіївці 

(Тернопільська обл.) завдяки коштам (Тернопільська обл.) завдяки коштам 

Кернел проведено підсипку дорожнього Кернел проведено підсипку дорожнього 

покриттяпокриття

Кернел профінансував встановлення Кернел профінансував встановлення 

огорожі навколо фельдшерсько-огорожі навколо фельдшерсько-

акушерського пункту с. Катеринівка акушерського пункту с. Катеринівка 

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

Відремонтоване приміщення Будинку культури та бібліотеки села Передмістя (Бучацький р-н, Тернопільська обл.). Відремонтоване приміщення Будинку культури та бібліотеки села Передмістя (Бучацький р-н, Тернопільська обл.). 

Проект реалізовано за фінансування підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»Проект реалізовано за фінансування підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»
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  СКАНВОРД
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Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) вітає 
іменинників зими — жителів сіл Старокостянтинівського 

району Хмельниччини:

•4 грудня — НАДІЮ АНДРІЇВНУ ГОРБАЧОВУ 
з с. Немиринці;
•6 грудня — ГАННУ ЙОСИПІВНУ БОЙКО 
з м. Старокостянтинів;
•6 грудня — АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ВЕРЬОВКУ 
з м. Старокостянтинів;
•5 грудня — НАДІЮ СТЕПАНІВНУ БАЛАБУ 
з с. Першотравневе;
•8 грудня — ЄЛИЗАВЕТУ ПЕТРІВНУ КОЗУБ із с. Деркачі;
•8 грудня — ІРИНУ МИКОЛАЇВНУ БАНДАР 
із с. Красносілка;
•12 грудня — АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ДЕМЧИШИНА 
з с. Бутівці;
•14 грудня — ТЕТЯНУ ЛЕОНТІЇВНУ ІЛЬЧУК 
із с. Немиринці;
•14 грудня — ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ ДЕНИСЮК 
із с. Деркачі;
•15 грудня — АНАТОЛІЯ БОРИСОВИЧА БОНДАРЧУКА 
з м. Старокостянтинів;
•17 грудня — НАДІЮ МИКОЛАЇВНУ ВІННІЧУК 
із с. Сахнівці;
•23 грудня — ІРИНУ ПЕТРІВНУ БОЙЧУК із с. Сахнівці;
•30 грудня — МАРІЮ ІВАНІВНУ НАДІЛЬСЬКУ з с. Бутівці.

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 
іменинників зими — жителів сіл Волочиського району 

Хмельниччини:

•29 рудня — ЯНІНУ СЕРГІЇВНУ ЛЕПІКАШ із с. Бубнівка;
•1 січня — НАТАЛЮ ІВАНІВНУ АНТОНЮК із с. Глядки;
•1 січня — ВАРВАРУ ТИМОФІЇВНУ ЯХНОВСЬКУ 
з с. Ковпачівка Друга;
•1 січня — ВОЛОДИМИРА ЛЕОНІДОВИЧА ОЛЕКСЮКА 
з с. Глядки;
•1 січня — ІВАНА ПЕТРОВИЧА ОЛЕКСЮКА з с. Глядки;
•2 січня — ЛУЇЗУ ІВАНІВНУ ЧОРНОМАЗ із с. Пахутинці;
•2 січня — МИКОЛУ МИХАЙЛОВИЧА КАРПАНА 
з с. Бубнівка;
•4 січня — ЗІНАЇДУ КОСТЯНТИНІВНУ ТЕЛИЦЮ 
з с. Пахутинці;
•5 січня — АНАТОЛІЯ ЛАВРЕНТІЙОВИЧА ТИМУША 
з с. Сергіївка;
•5 січня — НАДІЮ АНАТОЛІЇВНУ ОСТРОВСЬКУ 
з с. Нововоленськ;
•8 січня — НАДІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ БУДКЕВИЧ 
із с. Бубнівка;
•10 січня — НАДІЮ ІВАНІВНУ ОЛЕКСЮК із с. Глядки;
•11 січня — МАРІЮ МИКИТІВНУ ДРАЧ із с. Бубнівка;
•12 січня — ОЛЬГУ ЛЕОНІДІВНУ САНДУРСЬКУ 
з с. Бубнівка;
•15 січня — ТЕТЯНУ АНАТОЛІЇВНУ ГРИГОР’ЄВУ 
з с. Бубнівка.

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.

Колектив підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 
вітає іменинників зими — жителів с. Волиця, що у 

Красилівському районі Хмельниччини:

•13 грудня — ЛЕОНІДА МИХАЙЛОВИЧА ГОБУ;
•6 січня — ІГОРЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ЧЕРНОВА;
•12 січня — ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА ЧЛЕКА;
•15 січня — ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА ФЕДОРЧУКА.

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

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

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

24 грудня ювілей завітає на поріг до чарівної жінки 
ЛАРИСИ МИКОЛАЇВНИ МОРОЗ із с. Маломолинці, 

що у Хмельницькому районі Хмельницької області.

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

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

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З любов’ю, батьки, чоловік, діти, брат


