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Дорогі читачі!
Не порушуючи багаторічних традицій, 

номер газети за січень присвячено здобут-
кам та результатам роботи агропідприємств 
компанії Кернел та БФ «Разом з Кернел» у 
році, що минув.

2018-й був непростим, але водночас 
сповненим цікавими подіями та корисними 
проектами, які громади українських сіл реа-
лізовували спільно з аграріями Кернел. І осо-
бливо приємно те, що ми з Вами досягли по-
ставлених цілей. Бо завдяки активній та дієвій 
співпраці та взаєморозумінню зуміли вкотре 
підвищити рівень життя в селах. Ми створю-
вали гідні умови навчання та виховання ді-
тей у школах і дитячих садочках, комфорт у 
медичних установах, підтримували сільський 
спорт, культуру, духовність, покращували 
стан доріг, систем вуличного освітлення та 
водопостачання.

Спершу звернемо увагу на такий важ-
ливий напрямок діяльності Кернел, як спла-
та податків. Так, за підсумками 2018 року 
агропідприємства Компанії сплатили 1 млрд 
200 млн грн податків у бюджети всіх рівнів. 
Що стосується господарств, які працюють 
на Хмельниччині, Тернопільщині та Волині, 
то обсяг їхніх податкових виплат у скарбниці 
різних рівнів склав понад 288 млн грн. Де-
тальну інформацію про те, як було розподі-
лено цю суму в розрізі районів та областей, 
Ви знайдете на шпальтах видання. Окремо 
хотілося б вкотре наголосити на тому, що 
сплата податків — це справді вагомий показ-
ник роботи сільгоспвиробників. Бо від нього 
безпосередньо залежить наш добробут. Про 
значимість податків нам також розповіли 
очільники громад.

Тепер зупинимося на соціальних інвес-
тиціях Компанії та БФ «Разом з Кернел». Тут 
теж маємо доволі переконливі цифри. 43 млн 
грн — у розвиток українських сіл і містечок! 
Порівняно з результатом 2017-го минулоріч-
ний показник на третину більший. Це ще раз 
доводить довгостроковість та серйозність 
намірів аграріїв Кернел — бути надійними 
помічниками для села та його жителів. Го-
товність Компанії вкладати кошти в соціальну 
сферу населених пунктів свідчить про ста-
більність, а ще — про віру кернелівців у свою 
країну, людей та їхнє процвітання.

Кілька слів хочеться сказати й про при-
вітальний новорічний проект Кернел. Так, 
напередодні свят солодощі від Компанії 
отримали 66 тис. дітей — учнів сільських 
шкіл і дитячих садочків. Крім того, пайовики 
агропідприємств Компанії з Хмельниччини 
й Тернопільщини також не залишилися без 
гостинців. Про те, як це було, Ви зможете 
дізнатися, переглянувши наш фотозвіт.

Тож запрошуємо 

у світ добрих справ Кернел!

Дякуємо за довіру й за те, 
що залишаєтеся з нами!

Миру в оселях, теплоти 
в серцях! У добру путь — 

у новий 2019 рік!
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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.
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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

ВIДЛУННЯ СВЯТАВIДЛУННЯ СВЯТА
Напередодні новорічних свят під-

приємства «Енселко Агро» (Кернел), 
«Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» підготували 
близько 80 ТИС. СОЛОДКИХ 

ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРЕНДО-

ДАВЦІВ Хмельницької й Терно-
пільської областей. Бюджет витрат 

Компанії — понад 5,5 млн грн. 

ЗМІНИ-2019: пенсії та заробітні плати
  З 1 січня набув чинності новий кошторис країни, ухвалений 23 листопада 2018 року. Цей бюджет, 

зокрема, передбачає підвищення мінімальної зарплатні до 4173 гривень. На кінець 2018-го 
мінімальна зарплатня в Україні становила 3723 гривні.

  З 1 січня більшу мінімальну пенсію отримають пенсіонери, що старші за 65 років 
і мають трудовий стаж від 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки). Підвищення становитиме 
172 грн — до 1669 грн на місяць. Це стосуватиметься близько 2 млн пенсіонерів.

  З 1 січня 2019 року військові пенсіонери — близько 500 тисяч осіб — одержуватимуть 75% від 
суми підвищення. Торік ця частина складала 50%, а у 2020 році уряд планує вийти на виплату 100% 
підвищення.
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Все більше українців користуються 
банківськими картками замість готів-

ки. При цьому зняти кошти сьогодні 
можна в усіх банкоматах України та 

у відділеннях Укрпошти, які мають 
термінал. ПРОПОНУЄМО 

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПЕРЕВАГАМИ 

РОЗРАХУНКУ БАНКІВСЬКОЮ 

ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ ВІД 

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ.

ВАЖЛИВОВАЖЛИВО
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 ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У 2018 РОЦI АГРОБIЗНЕС КЕРНЕЛ 
СПЛАТИВ 1,2 МЛРД ГРН ПОДАТКIВ

Сучасний бізнес, з яким би напрямком діяльності він не був пов’язаний, повинен бути соціально 

відповідальним та свідомим. Тим більше коли йдеться про сільське господарство. 

Сьогодні пропонуємо Вам ознайомитися з тим, як аграрії Компанії виконують основні, з точки зору 

розвитку сільських громад, принципи. Мова про сплату податків та інвестиції в соціальну 

сферу підопічних сіл.
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  ВІДЛУННЯ СВЯТА

СОЛОДКИЙ НОВИЙ РIК СОЛОДКИЙ НОВИЙ РIК  РАЗОМ З КЕРНЕЛ
Скільки б років нам не було, ми всі віримо в новорічні дива. А час, коли вулиці та вікна 

будинків розцвітають гірляндами, коли  розпочинається сезон новорічних ярмарків 

та святкових вогників у освітніх закладах, чи не найкращий для того, щоб загадувати 

бажання та отримувати подарунки.

У школи сіл Городоцького, Волочиського, Старосинявського районів Хмельниччини з солодкими гостинцями завітали У школи сіл Городоцького, Волочиського, Старосинявського районів Хмельниччини з солодкими гостинцями завітали 

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

ГОСТИНЦI ДЛЯ СIЛЬСЬКИХ ДIТЕЙ
Представники Кернел завітали у школи та дитячі садочки населених пунктів Хмельницької й Тернопільської областей для того, щоб 

привітати дітей та вручити їм пакунки з солодощами. Всього було роздано понад 20 тис. подарунків на суму близько 800 тис. грн.

До речі, привітальний новорічний проект 
є традиційним для Кернел, бо реалізо-
вується в підопічних начальних закла-

дах уже п’ятий рік поспіль. Цьогоріч солодощі 
від Компанії отримали майже 66 тисяч укра-
їнських дітей. Загальний бюджет витрат Ком-
панії в рамках всієї країни склав 2,5 млн грн.

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

Петро Ярема, директор школи с. Джурин 
(Чортківський р-н, Тернопільська обл.)

«Ми маємо гарний і вдалий досвід співп-
раці з підприємством «Агрополіс» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел». Ці аграрії ніколи 
не лишаються осторонь шкільних свят, до-
помагають вирішувати чимало питань. Так, 
першокласники отримують подарунки до Дня 
знань, випускники — до випускного вечора. 
Проте найбільше дітки чекають Нового року, 
бо знають, що Кернел неодмінно привітає їх 
солодощами. Цьогоріч гостинці отримали 
139 дітей, всі учні без винятку. За що від себе 
особисто, а також від батьківського та педа-
гогічного колективу дякую Компанії. Окрему 
подяку висловлю й за те, що торік Кернел 
фінансував придбання будівельних матеріа-
лів для ремонту шкільного фоє та пелетів для 
лав. Переконаний, що новий рік принесе нам 
нові результати співпраці!»

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

«Напевно, кожна дитина з нетерпінням 
чекає новорічних свят із солодощами, пода-
рунками та веселощами. Чекають на них і ви-
хованці нашої школи. Уже кілька років поспіль 
вони отримують солодкі презенти від керне-
лівських Дідів Морозів. Приємно ще й те, що 
солодощі одержує вся малеча, а не лише ді-
тки пайовиків. Окрему подяку хочу вислови-
ти підприємству «Агрополіс» (Кернел) — за 
спортивний інвентар до Дня знань та гарний 
настрій, подарований діткам».

Галина Калинюк, директор школи с. Бубнівка 
(Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

«Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» давно є надійними 
помічниками та партнерами нашого закладу. 
Фактично 90% віконного фонду приміщення 
школи (це 90 вікон) ми замінили за рахунок 
фінансової підтримки Компанії. Також аграрії 
направляли кошти на придбання  пекарського 
обладнання (спеціальних шаф) у харчоблок, 

завдяки чому ми можемо випікати здобу, го-
тувати рибні та м’ясні страви. Невід’ємними 
складовими співпраці є привітання від Кер-
нел до Дня знань та Нового року. Цьогоріч 
пакунки зі смакотою від Компанії отримали 
123 дитини. До речі, наповнення цих пода-
рунків також відмінне. Дякую підприємству 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»
за розуміння та добро».

Ірина Турчак, 
завідувач садочка «Пізнайко» с. Зіньків (Вінько-
вецький р-н, Хмельницька обл.)

«Від себе особисто, а також від педа-
гогічного, батьківського колективів та ви-
хованців нашого дитячого садочка дякую 
підприємству «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» за солодкі подарунки 
до Нового року. Смачні презенти отримали 
абсолютно всі діти — і вихованці закладу, і 
малеча з села, яка завітала до нас на вогник. 
Приємно, що Компанія турбується про те, 
щоб свято завітало у кожне дитяче серце. Хо-
тілося б, щоб надалі наша співпраця з Кернел 
лише поглиблювалася, адже всім відомо, що 
освіта в селі, особливо дошкільна, потребує 
всебічної підтримки».

Катерина Стопнюк, 
завідувач садочка «Малятко» с. Сахнівці (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Я вже третій рік працюю завідувачем 
садочку, і напередодні новорічно-різдвяних 
свят до нас традиційно приїздять співробіт-
ники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) з 
солодкими подарунками для діток. Так стало-
ся й цього разу. Від Компанії нам привезли 80 
подарунків — за кількістю  вихованців садочка. 
Солодощі роздали на святкових вогниках, які 
проходили у три етапи, — молодшій, середній 
та старшій групам. Крім того, хочу висловити 
подяку Компанії та БФ «Разом з Кернел» за те, 
що в минулому році профінансували встанов-
лення ігрових модулів на дитячому  майданчи-
ку. Впевнена, що з цими аграріями ми й нада-
лі співпрацюватимемо та робитимемо процес 
виховання малечі ще більш комфортним».

Вихованці дошкільних навчальних закладів Вихованці дошкільних навчальних закладів 

Хмельниччини й Тернопільщини дякують Хмельниччини й Тернопільщини дякують 

підприємствам «Енселко Агро» (Кернел), підприємствам «Енселко Агро» (Кернел), 

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

за новорічні солодощіза новорічні солодощі
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ВРАЖЕННЯМИ З ЗАДОВОЛЕННЯМ ДІЛЯТЬСЯ ЖИТЕЛІ СІЛ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ.

ШМАТОЧОК СВЯТА 
В КОЖНУ ХАТУ

Якщо солодощі для дітей з нагоди Нового року є традиційними, 

то привітальний проект для пайовиків Кернел із Хмельниччини 

й Тернопільщини реалізовується Компанією вперше. Така ініціатива 

аграріїв пов’язана з розумінням того, що зимові свята повинні нести 

радість не лише малечі, а й кожній сільській родині.

Так, підприємства «Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» презентували солодкі подарунки для понад 
57 тис. пайовиків. Бюджет витрат вказаних агропідприємств та Благо-

дійного фонду склав майже 5 млн грн.

Володимира Мельник, жителька с. Хмелева (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.) 

«До новорічних свят підприємство «Агрополіс» (Кернел) презентувало нам 
солодощі. Подарунки були чудово оформлені, з гарним наповненням, а цу-
керки свіжі, що також важливо. Додам, що Компанія є насправді свідомим 
орендарем. Бо не залишає своїх пайовиків у найскрутніших ситуаціях — ви-
плачує допомогу на поховання, при народженні дитини у родині пайовика, а 
якщо терміново потрібні кошти на лікування або вирішення інших нагальних 
питань, то видає орендну плату авансом. Щодо виплати ОП продукцією, то 
також маємо вибір — зерно, цукор, олія. Приділяє Кернел увагу й самотнім 
пайовикам. Наприклад, до Великодня ця категорія жителів отримувала від 
підприємства «Агрополіс» (Кернел) продуктові набори. Добре, коли орен-
дар, враховує потреби своїх орендодавців».

Галина Антонішина, жителька с. Морозівка (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.)

«Я дуже задоволена роботою підприємства «Енселко Агро» (Кернел). Орен-
дар завжди дбає про своїх пайовиків. Вразило не лише те, що нам вручили 
солодкі подарунки, а й те, що вони були чудової якості. Наша родина з ра-
дістю смакувала ними на свята. Та й сусіди ділилися лише гарними відгу-
ками про новорічну ініціативу аграріїв. Додам, що на Великдень Компанія 
вітала нас свіжою святковою здобою. А ще кернелівці завжди вчасно та в 
повному обсязі розраховуються за пай, допомагають громаді. Зичу Компа-
нії процвітання, бо якщо у орендаря буде все добре, то й ми, пайовики, від-
чуватимемо турботу та стабільність».

Володимир Назаренко, житель с. Пилява (Старосинявський р-н, 
Хмельницька обл.)

«Оскільки ми здаємо підприємству «Енселко Агро» (Кернел) в оренду два 
паї, то до Нового року отримали від аграріїв два солодких подарунки. Ще й 
діти принесли з садочка гостинці від Компанії. Тобто солодощами на свята 
нашу родину Кернел дійсно забезпечив. Та й взагалі, ті умови, які пропонує 
Компанія, вигідні для пайовика. Не раз чув від своїх знайомих, які здають 
паї іншим орендарям, як важко отримувати виплату за свою ділянку — біль-
шість затягує цей процес до кінця року. У Кернел же таких проблем немає, 
якщо потрібні кошти, то їх можна отримати вже на початку року. Ще одна 
важлива деталь — це можливість одержати орендну плату авансом, бо у 
наш скрутний час людям часто потрібні кошти, і якщо взяти їх нема де, то 
звертаються до Компанії. Дякуємо аграріям за відповідальний підхід. Пла-
нуємо й далі співпрацювати тільки з Кернел, радимо всім обирати цього 
орендаря».

Ганна Праворська, жителька с. Олександрівка (Старосинявський р-н, 
Хмельницька обл.)

«За багато років співпраці з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) ми за-
вжди відчували, що доручили свої паї відповідальному та надійному орен-
дарю. Жодного разу не затримувався розрахунок — чи то кошти, чи продук-
ція. Раз на тиждень у село привозять свіжий хліб, який також можна брати в 
рахунок орендної плати. Аграрії вітали нас із Великоднем. І дуже приємно, 
що не забули про орендодавців і на Новий рік, порадувавши солодкими по-
дарунками. Усі цукерки були якісні, одразу помітно, що з недешевих. Ми за-
доволені, що у нас працює такий орендар, як Кернел».

Анатолій Бурковський, житель м. Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.)

«Наш із сестрою батьківський пай знаходиться у селі Залісся Друге. Ділянку 
ми здаємо в оренду підприємству «Енселко Агро» (Кернел). І хоча ні я, ні 
сестра не проживаємо за місцем розташування паю, аграрії не залишили 
нас без новорічних подарунків. Та й до Великодня нам презентували паски. 
Дуже дякуємо орендарю за такі, здавалося б, незначні, але важливі жести 
уваги, за те, що не забувають про пайовиків».

СОЛОДКИЙ НОВИЙ РIК   РАЗОМ З КЕРНЕЛРАЗОМ З КЕРНЕЛ

Пайовики підприємства «Енселко Агро» (Кернел), жителі сіл Старосинявського, Городоцького, Пайовики підприємства «Енселко Агро» (Кернел), жителі сіл Старосинявського, Городоцького, 

Волочиського районів Хмельниччини, а також Лановецького району Тернопільщини, отримують новорічні подарунки Волочиського районів Хмельниччини, а також Лановецького району Тернопільщини, отримують новорічні подарунки 

від Компаніївід Компанії
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

Сучасний бізнес, з яким би напрямком діяльності 
він не був пов’язаний, повинен бути соціально відповідальним 

та свідомим. Тим більше коли мова йде про сільське господарство. 
У поняття рівня свідомості аграрія сьогодні закладається 

кілька складових. Серед них — сумлінна сплата податків, дотримання 
норм чинного законодавства, інвестиції в соціальну сферу сіл, 
створення робочих місць та виплата заробітної плати, а також 

забезпечення гідних умов праці для співробітників 
і турбота про навколишнє середовище.

Насправді сільгоспвиробників, які дотримуються вищеперерахованих домінант, можна перелі-
чити по пальцях. Проте до їхнього переліку з упевненістю можна зарахувати агропідприємства 
компанії Кернел — лідера агропромислового комплексу нашої країни. Сьогодні пропонуємо 

Вам ознайомитися з тим, як аграрії Компанії виконують одні з основних, з точки зору розвитку сільсь-
ких громад, принципів.

Йдеться про сплату податків та інвестиції в соціальну сферу підопічних сіл. Саме сумлінне на-
повнення місцевих та державного бюджетів дозволяє забезпечувати виконання державою своїх 
функцій. Це безперебійна робота ФАПІв, амбулаторій, лікарень, шкіл та дитячих садочків, бібліотек 
і закладів культури, благоустрій населених пунктів — якісні дороги, водопостачання та освітлення, 
а ще — вчасна виплата пенсій. Інакше кажучи, це основа нашого з Вами добробуту.

У 2018 РОЦI АГРОБIЗНЕС КЕРНЕЛ СПЛАТИВ 

ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 РОКУ АГРОПІДПРИЄМСТВА КЕРНЕЛ СПЛАТИЛИ ДО МІСЦЕВИХ 

ТА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТІВ 

1 МЛРД 200 МЛН ГРН

Наприклад, 1 млрд 200 млн грн — це:

 дохідна частина бюджетів 874 населених пунктів, які формуються за рахунок податків 

Кернел;

 місячна пенсія для 650 тис. українських пенсіонерів;

 за податки, сплачені Кернел, можна оплатити місячну пенсію пенсіонерам 

двох областей України.

У соціальну сферу населених пунктів Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» 

інвестувала 43 млн грн. Скажімо, на рік медичні чи освітні заклади на регіональному 

рівні отримують фінансування в межах 1 млн грн. Соціальний бюджет Кернел у 2018 році 

дорівнює річним бюджетам щонайменше півсотні бюджетних установ, таких як сільські 

лікарні, школи, дитячі садки.

Михайло Яснюк, голова Старокостянтинівської районної ради (Хмельницька обл.)

«Сьогодні соціально-економічний розвиток району безпосередньо залежить від податкових над-
ходжень у бюджет. Одним з основних видів податків, які  надходять у наш бюджет, є ПДФО (по-
даток на доходи фізичних осіб). Завдяки податкам ми можемо забезпечувати функціонування лі-
карень, ФАПів, амбулаторій, дитячих садочків навіть у найвіддаленіших селах. Наведу приклади, 
куди були спрямовані податкові кошти: це ремонти відділень районної лікарні, ремонтні роботи у 
школах сіл Сахнівці, Остропіль, Пеньки, Григорівка, Самчики. Стосовно діяльності підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) у сегменті сплати податків можу акцентувати, що підприємство сумлінно 
підходить до даного питання. І приємно, що в регіоні працює Компанія з високим рівнем соціальної 
відповідальності».

Микола Бесащук, голова Дорогичівської ОТГ (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

«Підприємство «Агрополіс» (Кернел) є найбільшим орендарем землі у селах нашої об’єднаної гро-
мади. А отже, й найбільшим наповнювачем нашого бюджету. Роль сумлінної сплати податків пере-
оцінити важко. Бо саме завдяки податковим надходженням від бізнесу, зокрема й сільськогоспо-
дарських підприємств, ми можемо вирішувати чимало важливих питань. Наприклад, левову частину 
податків ми використовуємо на заробітні плати працівникам бюджетних установ. Хотілося б наголо-
сити й на тому, що окрім сплати податків Кернел активно підтримує соціальну сферу сіл, інвестую-
чи сотні тисяч гривень у проведення ремонтів у школах та дитячих садочках, у покращення інфра-
структури та благоустрою населених пунктів тощо. Дякуємо Компанії за те, що працюють прозоро 
й завжди з розумінням ставляться до потреб та проблем сіл ОТГ».

Сергій Когут, голова Солобковецької ОТГ (Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.)

«Податки — це фактично можливість забезпечувати населення нашої громади якісними послугами. 
Ті податкові надходження, які поповнюють наш бюджет, ми спрямовуємо на всі сфери життєдіяль-
ності — утримуємо освітні заклади в селах, спорт, проводимо соціальний захист жителів, покращу-
ємо благоустрій. За результатами минулого року підприємство «Енселко Агро» (Кернел) є одним з 
бюджетоутворюючих платників податків. Наприклад, у бюджеті громади податкові надходження від 
Кернел з ПДФО посідають перше місце. Крім того, аграрії Компанії надають соціальну підтримку 
селам, де проводять свою виробничу діяльність. Так, у 2018 році «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» фінансували ремонти дорожнього покриття у с. Глушківці, сюди ж направляли кошти 
на проект із виготовлення та встановлення огорожі на кладовище. Надавалися паливно-мастильні 
матеріали для розчистки доріг від снігу в селах Солобківці, Глушківці, Стріхівці. Словом, Кернел дій-
сно працює з думкою про село та громаду, за що ми щиро вдячні».

ПРО СУМЛІННУ СПЛАТУ ПОДАТКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВАМИ 

КЕРНЕЛ РОЗПОВІЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД

У 2018 РОЦI АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ, 

ТЕРНОПIЛЬЩИНИ ТА ВОЛИНI 
СПЛАТИЛИ ПОНАД 

288 МЛН ГРН ПОДАТКIВ288 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

Хмельницька область

Городоцький р-н

17 млн 938  тис. грн 

Красилівський р-н

1 млн 162 тис. грн 

Славутський р-н

1 млн 350 тис. грн 

Чемеровецький р-н

10 млн 150 тис. грн 

Полонський р-н

6 млн 351 тис. грн 

Старокостянтинівський р-н

43 млн 347 тис. грн 

Старосинявський р-н

9 млн 361 тис. грн 

Волочиський р-н

15 млн 807  тис. грн 

Кам’янець-Подільський р-н

16 млн 573 тис. грн 

Летичівський р-н

380 тис. грн 

Ярмолинецький р-н

7 млн 897 тис. грн 

Віньковецький р-н

18 млн 937 тис. грн 

Новоушицький р-н

8 млн 68 тис. грн 

Дунаєвецький р-н

19 млн 107 тис. грн 

Хмельницький р-н

12 млн 874 тис. грн 

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

56 млн 
127  тис. грн

189 млн 
302  тис. грн

м. Хмельницьк
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в 
Україні виробник та експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сільськогосподар-
ської продукції з регіону Чорноморського басей-
ну на світові ринки. Кернел щороку підтверджує 
беззаперечне лідерство в усіх напрямках діяль-
ності у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. 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 лідирує в рейтингах 
найкращих роботодавців. У 2016-му Кернел ви-
знано 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% світово-
го виробництва соняшникової олії. Торговельнi 
марки Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чу-
мак 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 Кер-
нел становлять 3,5 млн тонн насіння соняшника 
на рік. Iз 2010 року Кернел 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 дiяльнiс-
тю проводиться тiсна спiвпраця з громадами сiл 
i малих мiст на територiї присутностi агропiдпри-
ємств Кернел. Основне завдання — фiнансово-
матерiальна пiдтримка громадських iнiцiатив, 
соцiальної сфери населених пунктiв з метою 
пiдвищення рiвня життя та добробуту населен-
ня. У 2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компанiї 
об’єднали в програму пiдтримки територiаль-
них громад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї цiєї 
програми агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел». У Хмельницькій області Ком-
панія обробляє землі в Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, 
Новоушицькому, Чемеровецькому, Ярмолинець-
кому, Красилівському, Старокостянтинівському, 
Старосинявському, Волочиському, Полонсько-
му, Славутському, Летичівському та Хмельниць-
кому районах області. На Тернопільщині Кернел 
орендує земельні наділи в Чортківському, Бор-
щівському, Заліщицькому, Бучацькому, Лано-
вецькому районах. На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програми Благодійно-
го фонду.

СУМА IНВЕСТИЦIЙ АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ У СОЦIАЛЬНУ СФЕРУ СIЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
Й ТЕРНОПIЛЬЩИНИ У 2018 РОЦI СКЛАЛА 15 МЛН 220 ТИС. ГРН15 МЛН 220 ТИС. ГРН

ОБСЯГ ПОДАТКОВИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ ОРЕНДУЮТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ

ОСВІТА ІНФРАСТРУКТУРА/

БЛАГОУСТРІЙ 

МЕДИЦИНА/

СПОРТ 

БЛАГОДІЙНІСТЬ/

АДРЕСНА ДОПОМОГА

КУЛЬТУРА/

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

2 млн 
800 тис. грн

5 млн 
870 тис. грн

450 
тис. грн

4 млн 
650 тис. грн

1 млн 
450 тис. грн

 1 МЛРД 200 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
Тернопільська область

Волинська область

Бучацький р-н 

2 млн 302 тис. грн 

Заліщицький р-н 

6 млн 267 тис. грн 

Борщівський р-н

10 млн 184 тис. грн 

Чортківський р-н 

5 млн 476 тис. грн 

Лановецький р-н 

5 млн 171 тис. грн 

м. Тернопіль

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

12 млн 
34 тис. грн

29 млн 
400 тис. грн

м. Луцьк

Державний 

бюджет 

Місцеві 

бюджети 

378
тис. грн

1 млн 
263 тис. грн

Ківерцівський р-н 

1 млн 263 тис. грн 
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Юрій Борисович Хомовський Юрій Борисович Хомовський     
 Посада:Посада:  завідувач ремонтної майстерні на підприємстві завідувач ремонтної майстерні на підприємстві 

«Енселко Агро» (Кернел)«Енселко Агро» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2015 року з 2015 року

«Маючи інженерну освіту та понад 15 років досвіду роботи на позиції інже-
нера в різних господарствах, я вирішив спробувати працевлаштуватися в 
«Енселко Агро» (Кернел). Це підприємство, як одного з кращих роботодав-
ців області, мені порекомендували мої знайомі. На той час там була відкрита 
посада завідувача ремонтної майстерні. Вважаю, що мені пощастило ста-
ти частиною колективу цієї Компанії. Наразі мої обов’язки — це контроль за 
зберіганням, обслуговуванням та ремонтами великогабаритної техніки, якої 

тут налічується близько 40 одиниць. Інакше кажучи, ми забезпечуємо справність автопарку, його ефективну 
експлуатацію. Як на мене, у Кернел є всі умови для якісного виконання професійних обов’язків. Головне, ми 
маємо постійну підтримку та розуміння з боку Керівництва, гідну мотивацію, зокрема фінансову, достойні 
умови праці. Тут розумієш, що до тебе прислухаються, тебе цінують як фахівця. І це відчуття дає поштовх до 
досягнення поставлених цілей. Ти отримуєш задоволення від кожного робочого дня, щоразу повертаєшся 
додому з усмішкою, і щоранку натхненно прямуєш на роботу. Напевно, в цьому й полягає успіх. Дякую за 
можливість працювати, розвиватися, бути частиною команди Кернел».

Лідія Іванівна ВахЛідія Іванівна Вах      
 Посада:Посада:  фахівець із земельних та соціальних питань на підприємстві фахівець із земельних та соціальних питань на підприємстві 

«Агрополіс» (Кернел)«Агрополіс» (Кернел)
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2017 року з 2017 року

«На підприємстві «Агрополіс» (Кернел) працюю порівняно недавно. Проте за 
цей час встигла переконатися, що Компанія є відкритою як до своїх співро-
бітників, так і до орендодавців, власників земельних наділів, які забезпечу-
ють нас найважливішим ресурсом для роботи — землею. У Кернел потра-
пила після процесу злиття з активами УАІ. Взагалі, я за професією агроном і 
маю понад 20 років стажу в галузі. Напевно, так судилося, що мені довелося 

змінити спеціальність ще при УАІ, щоб стати ще ближчою до людей та землі. А в Кернел мене закріпили на 
позиції фахівця із земельних та соціальних питань. Сьогодні я відповідаю за налагодження комунікації з час-
тиною  пайовиків підприємства «Агрополіс» (Кернел), які мешкають у Борщівському районі Тернопільщини. А 
це близько 3500 осіб. Я допомагаю в оформленні документації, зокрема з укладанням договорів, написанням 
заяв на отримання орендної плати, проводжу роз’яснювальну роботу щодо умов і тих переваг, які Компанія 
пропонує орендодавцям. А вони дійсно відчутні. Це вчасний та зручний розрахунок за паї з можливістю ви-
бору форми його отримання (коштами чи продукцією). Це авансова ОП та різноманітна допомога. Кернел 
ніколи не залишається осторонь потреб та проблем пайовиків. Також я підключаюся до реалізації соціальних 
проектів з підтримки сільських шкіл, благоустрою населених пунктів тощо. Вважаю, що успішна людина — це 
затребувана людина, яка своєю працею приносить користь тим, хто її оточує, рідній землі, компанії, у якій 
працює. З огляду на це, вся команда Кернел — це успішний та професійний колектив».

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ «АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ)

Водій автотранспортних засобів (на КаМАЗ та ГАЗ-52)

Контактна особа:

Ірина Іванова

Детальна інформація за номером:

(095) 279-45-17

Досвід роботи. Посвідчення водія категорії С, С1, СЕ. 
Бажання працювати.

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

Тракторист-машиніст с/г виробництва на 
обприскувач JOHN DEERE та Tecnoma Laser

Досвід роботи з вітчизняною та іноземною технікою.
Посвідчення тракториста.

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

Провідний фахівець із земельних 
та соціальних питань

Досвід роботи в земельній сфері.
Посвідчення водія категорії В.

м. Чортків, Тернопільська обл.

Контактна особа:

Марія Новицька

Детальна інформація за номером:

(050) 375-82-34

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ)

Електрик дільниці

Посвідчення на групу допуску не менше 3.

с. Глушківці, Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.

Підсобний робітник

Готовність до фізичної роботи.

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

Тракторист-машиніст с/г виробництва

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

Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни 
Хмельницької обл.

Комірник-заправник

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

Тракторист-машиніст с/г виробництва (оприскувач)

Категорія Н. Досвід роботи від 1 року.

Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.

Водій АТЗ

Досвід роботи від 1 року.

Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.

  ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ВIДЗНАЧАЛИ 
РАЗОМ!

Для представників агропідприємств компанії 

Кернел та БФ «Разом з Кернел» стало гарною 

традицією вітати з ювілейними подіями своїх 

пайовиків. Взимку «урожай» на них виявився 

доволі плідним. Кернелівці не змогли 

залишити без уваги винуватців свят.

Так, представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел)
завітали на поріг Андрія Олексійовича Дипчука 
з с. Пахутинці (Волочиський р-н, Хмельниць-

ка обл.), на ювілейному торті якого 8 грудня  засві-
тилася уже 90-та свічка.

А 17 грудня співробітники Компанії відвідали 
родину Ярослава Петровича та Варвари Тимофі-
ївни Яхновських, які відзначили 55-ту річницю по-
дружнього життя. Ця родина мешкає в с. Ковпачів-
ка Друга тієї ж Волочищини. 

Пропонуємо ознайомитися з фотозвітом.

ШАНОВНІ ЮВІЛЯРИ, АНДРІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ, ЯРОСЛАВЕ ПЕТРОВИЧУ ТА ВАРВАРО ТИМОФІЇВНО! 

Щиро вітаємо Вас із ювілеями! Такі свята — дуже важливі і значимі події, адже далеко не кожному 

судилося зустріти настільки поважний вік та прожити разом десятки років. Бажаємо, щоб здоров’я не 

підводило, життєлюбність ніколи не полишала, а близькі люди дарували турботу та увагу. Нехай кожен 

день буде радісним та сповненим оптимізму!

Родина Ярослава  Петровича та Варвари Тимофіївни Родина Ярослава  Петровича та Варвари Тимофіївни 

Яхновських із с. Ковпачівка Друга (Волочиський р-н, Яхновських із с. Ковпачівка Друга (Волочиський р-н, 

Хмельницька обл.) дякує представникам підприємства Хмельницька обл.) дякує представникам підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) за привітання«Енселко Агро» (Кернел) за привітання

Андрій Дипчук, мешканець с. Пахутинці Андрій Дипчук, мешканець с. Пахутинці 

(Волочиський р-н, Хмельницька обл.), приймає від (Волочиський р-н, Хмельницька обл.), приймає від 

представників підприємства «Енселко Агро» (Кернел) представників підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

вітання з 90-річним ювілеємвітання з 90-річним ювілеєм
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ВАЖЛИВО

БАНКIВСЬКI КАРТИ:
переваги використання

Все більше українців користуються банківськими платіжними картками замість готівки. Використовувати 

картку — набагато зручніше, надійніше й безпечніше. При цьому зняти готівку сьогодні можна в усіх банкоматах 

України та у відділеннях Укрпошти, які мають термінал. Також за номером картки можна не виходячи з дому 

здійснювати швидкі перекази чи інші банківські операції.

ЧОМУ ОРЕНДНУ ПЛАТУ 
ЗА ПАЙ КРАЩЕ ОТРИМУВАТИ 

НА ПЛАТIЖНУ КАРТКУ?
 Кошти приходять миттєво: Вам не потрібно 

стояти в черзі або чекати листоношу

Гроші надходять на Вашу картку в день, коли 
Компанія здійснює переказ.

 Кошти доступні без обмежень та цілодобово

Ви можете знімати готівку в усіх банкоматах 
України та у відділеннях Укрпошти, які мають 
термінал, безкоштовно. Також карткою можна 
розраховуватися в магазинах, аптеках, здій-
снювати оплату комунальних послуг, поповню-
вати мобільний або здійснювати інші платежі в 
інтернет-банкінгу.

 Відсутність прив’язки до Вашого місце-

знаходження

Ви можете зняти готівку не прив’язуючись до 
місця реєстрації чи проживання. Це можна зро-
бити в будь-якому населеному пункті по всій 
Україні.

 На картковий рахунок легко отримувати 

перекази від родичів і близьких

Використання платіжної картки набагато 

зручніше, надійніше і, звісно ж, безпечніше 

від готівки. Отримання орендної плати на 

банківську картку гарантує захист коштів від 

злодіїв і шахраїв. Також виключений варіант втрати 

гаманця з грошима.

• загублену або вкрадену платіжну картку мож-
на протягом кількох хвилин заблокувати, а загу-
блену або вкрадену готівку не повернеш;

• платіжна картка захищена PIN-кодом, який 
відомий тільки Вам;

• власник зможе самостійно контролювати ви-
плати за карткою, встановити ліміт використан-
ня коштів, що не дозволить витратити велику 
суму коштів;

• власник рахунку може відкрити додаткову 
картку для члена родини або довіреної особи. 
Додаткова картка дає можливість користувати-
ся коштами з карткового рахунку клієнта.

 SMS-інформування про зарахування коштів на рахунок 
(«Мобільний банкінг» — sms-повідомлення приходить на 
Ваш мобільний телефон).

 Поповнення мобільного телефону та інші платежі й пере-
кази в системі інтернет-банкінгу «Райффайзен Онлайн».

 Відкриття та обслуговування рахунку.
 Виготовлення платіжної  картки з чипом для власника ра-

хунку.
 Можливість отримувати виплати будь-якого виду, пенсія 

чи орендна плата, на одну картку.

БЕЗКОШТОВНI ПОСЛУГИ ВIД 
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

Мільйони людей в усьому світі користуються 

платіжними картками Райффайзен Банк Аваль

ЗРУЧНО!
Можливість розраховуватись у торговельних 

мережах та Інтернеті без комісій, 

здійснювати платежі та перекази за допомогою 

інтернет-банкінгу, зокрема оплачувати рахунки 

за світло, воду, газ, поповнювати 

мобільний телефон.

БЕЗПЕЧНО!
Можливість 

контролювати 

рух коштів 

через 

систему 

sms-інформування.

ЛЕГКО!
Зняття готівки в мережі 

банкоматів Райффай-

зен Банк Аваль або ін-

ших банків на території 

України та за кордоном 

цілодобово.

  ДОБРИЙ ГОСПОДАР

МIСЯЧНИЙ ПОСIВНИЙ КАЛЕНДАР – 2019
Не секрет, що городники-любителі відстежують посівні графіки та календарі, адже для отримання гарного врожаю й вирощування 

здорових рослин потрібно враховувати температурний режим, особливості поливу й обприскування, найкращий час для обрізки 

та підгодівлі. Будь-яка рослина, чи то квітка, чи кущ, чи ягідна культура вимагає уваги та індивідуального підходу, — інакше Ви не 

зможете отримати багатий врожай або виростити сад, яким захоплюватимуться всі сусіди.

Основні рекомендації для досвідчених і початківців містяться в місячному календарі. 

Його можна сміливо назвати головним помічником садівника й городника.

Січень
Зрозуміло, що зимовий місяць не підходить для 

любителів покопатися в землі, але найбільш завзяті 
городники можуть знайти собі справу й у цей пері-
од. Перегляньте заготовлене насіння й цибулини, 
проведіть їхню дезінфекцію, почніть пророщування 
для теплиць чи посійте у ящичках на підвіконні трохи 
зелені для столу. З квіткових висійте насіння бего-
ній, петуній на розсаду.

 Сприятливі дні: 10, 15, 16
 Несприятливі дні: 5, 6, 12, 21

Лютий
Другий місяць зими є досить насиченим, адже 

тепер точно пора провести вибракування насіння та 
цибулин, які погано перенесли зберігання, висіяти 
їх на розсаду й почати тепличні роботи. Саме час 
посіяти в парниках томати, всі види перцю й коре-
невої селери, а також будь-які інші рослини, які пе-
редбачають тривалий період зростання. Садівники 
можуть висіяти в парниках або горщиках насіння 
бегоній, петуній, гвоздик та хризантем.

 Сприятливі дні: 6, 7, 8, 12, 13, 17
 Несприятливі дні: 3, 4, 20

Березень
Перші весняні дні придатні для розчищення, 

планування та підготовки земельної ділянки. Мож-
на удобрити грунт, провести роботи з формування 
крон дерев і кущів, а якщо сонечко пригріло, то й 
просушити картоплю, висадити цибулю-сіянку, зе-
лень і салат. Квітникарям рекомендовано зайнятися 
посівом братків, примул, фуксії.

 Сприятливі дні: 4, 16
 Несприятливі дні: 3, 5, 31

ник «під зиму». Квітникарі можуть здійснити посадку 
ранніх квітів — тюльпанів, нарцисів і крокусів.

 Сприятливі дні: 3, 4, 8, 9, 18
 Несприятливі дні: 27, 28

Жовтень
У жовтні вже дозріли всі коренеплідні культури 

та плоди в садах, а урожай зібраний, просушений і 
законсервований, але роботи в садах і городах ще 
не закінчені. Тепер потрібно перекопати землю, 
вносячи добрива, перегній або гашене вапно. По-
міркуйте, як утеплити невеликі дерева, щоб вони не 
замерзли в період зимових холодів. Розширте сад, 
висадивши груші, яблуні й барбарис, а також посій-
те насіннєві рослини на зиму. До речі, чимало ви-
сівають під зиму й квітів — гвоздику, скабіозу, мак, 
дзвіночки.

 Сприятливі дні: 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30
 Несприятливі дні: 14, 27

Листопад
Хочете завжди мати на столі свіжу петрушку 

або кріп? Можна висіяти їх у скриньках на підвіконні 
або на тепличних грядках. Що стосується городніх 
робіт, то вони полягають у перекопуванні, зборі лис-
тя й мульчуванні рослин-багаторічок, а також зимо-
вому висіві моркви, часнику, селери. На клумбах по-
сійте ромашку, вербену і звіробій, висадіть флокси.

 Сприятливі дні: 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29
 Несприятливі дні: 4, 26

Грудень
Ось і настав час довгоочікуваного відпочинку! 

Тепер можна сміливо насолоджуватися резуль-
татами праці, відкриваючи компоти та овочеві за-
крутки. Можна додати вітамінів у звичайний раці-
он харчування, висіявши в ящиках трохи зелені й 
пряних трав — вони порадують вас яскравими зе-
леними паростками через пару тижнів. Квітникарі 
можуть почати пророщування гвоздик, лаванди і 
бегоній з насіння, а городникам, які мають землю 
в теплих районах країни, пора зайнятися висаджу-
ванням насіння томатів та пізніх сортів капусти для 
розсади.

 Сприятливі дні: 9, 11, 21
 Несприятливі дні: 26

Квітень
Квітень — насичений період для всіх власників 

садів і городів. Час висівати зелень і пряні трави, 
редиску, моркву. Також квітень підходить, щоб ви-
садити на грядки розсаду капусти (на випадок ніч-
них заморозків її варто прикривати плівкою). Теплі й 
сонячні дні в кінці квітня сприяють висадці картоплі. 
Добре було б урізноманітнити клумби гвоздикою та 
айстрами.

 Сприятливі дні: 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18
 Несприятливі дні: 5

Травень
У цей період завзяті любителі сільськогоспо-

дарських робіт навіть подумати не можуть про те, 
щоб відпочивати на сонечку, адже можна нарешті 
перенести на грядки помідорну, огіркову й бакла-
жанну розсаду, висадити буряк, патисони, горох 
і квасолю, засіяти шматочок ділянки кабачками й 
гарбузом, а також виділити рядки під картоплю. 
Прокидається не лише природа, а й комахи, так що 
перевірте ґрунт на наявність кладок шкідників. Під-
ходять для посіву будь-які квіти-однолітки.

 Сприятливі дні: 18, 28
 Несприятливі дні: 20, 29, 30

Червень
Майже всі посадки та посіви в цей час уже за-

вершені, а в найбільш теплих районах вдається на-
віть зібрати редис, щавель і петрушку. Наливається 
соком суничка, а земля настільки тепла, що в неї так 
і просяться вирощені в теплицях розсадні пагони 
помідорів, огірків і всіх видів перцю. У червні можна 
пересіяти насіння шпинату, кмину й кропу, а також 
влаштувати рейд проти комах-шкідників, прорідити 
посадки і приділити час поливу. До речі, чимало го-

родників переконані, що всі посадки важливо зро-
бити до Трійці, оскільки інакше вони не сформують 
плоди.

 Сприятливі дні: 4, 5, 6
 Несприятливі дні: 3, 11, 25

Липень
Головні вороги городників — посуха, комахи 

й бур’яни, так що всі дні вони проводять у роботах, 
пов’язаних з обробкою від комах і поливом. Все, що 
було посіяно й посаджено, у липні формує плоди, а 
активізувати цей процес рекомендується за допо-
могою пасинкування і прищіпки. Можна зайнятися 
роботами з розширення полуничних плантацій, 
обрізавши й розсадивши нові вуса-пагони, ще раз 
висіяти зелень і пекінську капусту. З квітів рекомен-
довано висаджувати немофілу, дельфініум та три-
циртіс.

 Сприятливі дні: 3, 11, 17, 30
 Несприятливі дні: 2, 28

Серпень
До початку серпня урожай переважно вже ви-

зрів. Саме час дістати й підготувати банки на смачні 
домашні соління з огірків і помідорів, компоти, ва-
рення й маринади. Рекомендується висадити нові 
кущі та дерева, посадити цибулини лілій і пересади-
ти крокуси.

 Сприятливі дні: 6, 7, 13
 Несприятливі дні: 1, 2, 30, 31

Вересень
У цей час тривають роботи зі збирання врожаю 

та формування пакетиків з насінням для нового сіль-
ськогосподарського року. Можна висаджувати дея-
кі культури — наприклад, моркву, цибулю або час-

ЯК ОТРИМУВАТИ ОРЕНДНУ ПЛАТУ НА БАНКIВСЬКУ КАРТКУ? 
ПОВІДОМТЕ ПРО СВОЮ ГОТОВНІСТЬ ТА БАЖАННЯ ОТРИМАТИ БАНКІВСЬКУ КАРТКУ ЗА НОМЕРОМ: 0 800 501 483.

Вам не потрібно їхати до банку, співробітники Райффайзен Банку приїдуть до Вас, щоб особисто відкрити рахунок.
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ВАКАНСІЇ КАР’ЄРНОЇ 
ПРОГРАМИ КЕРНЕЛ

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

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

Всі молоді спеціалісти Компанії
забезпечуються:

Гідною заробітною платою

Безкоштовним житлом

Пільговим харчуванням

Офіційним працевлаштуванням

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

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

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК
Полтава, 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)

ХІМІК-ЛАБОРАНТ 
Чернігів

Агропідприємства

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ 
Полтава, Кропивницький

Управляюча компанія

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

(Кернел) вітає іменинників лютого — жителів 

сіл Волочиського району Хмельниччини:

•11 лютого — Леонтину Володимирівну 

Андреєву з с. Бубнівка;

•17 лютого — Євгену Григорівну Баланюк 

із с. Трительники;

•20 лютого — Івана Олександровича 

Лисенка з с. Сергіївка;

•28 лютого — Михайла Михайловича 

Киданчука з с. Баглаї.

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб Ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Колектив підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) вітає іменинників лютого —

жителів сіл Старосинявського району 

Хмельниччини:

•10 лютого — Тодора Олексійовича Кравця 

з с. Олексіївка;

•15 лютого — Миколу Миколайовича Козу 

з с. Олексіївка;

•20 лютого — Ніну Іванівну Ковальчук 

із с. Пилява;

•24 лютого — Петра Антоновича Подзігуна 

з с. Пилява.

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

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

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

району Хмельниччини:

•1 лютого — Володимира Савовича Самолюка з с. Воронківці;
•4 лютого — Миколу Петровича Ковальчука з с. Воронківці;
•9 лютого — Тетяну Іллівну Омелянюк із с. Воронківці;
•15 лютого — Віталія Михайловича Закриницького 
з с. Вербородинці;
•23 лютого — Віту Володимирівну Чугунову 
з м. Старокостянтинів;
•27 лютого — Світлану Іванівну Стеблянську з с. Сахнівці;
•28 лютого — Валентину Кіндратівну Списову 
з м. Старокостянтинів.

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.
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розбита

Тезко
борця

Піддуб\
ного

Часом
так на
курник
кажуть

Дитя ро\
сійського
монарха
(зменш.)

Затишна
заглиби\

на в
кімнаті

Той
Лабаф,
що поп\
співак

Типово
юдей\
ський
локон

Суспіль\
ний клас,

земле\
роби

Псев\
донім

борош\
на

Дрібна
монета

Снасть
для уп\

равління
вітрилом

Те, чого
в піст

не вжи\
вають

1

1


