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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
«За нашими вікнами майже весна. 

Бо за календарем розпочався березень. 
Отже, попереду на нас чекає період ак-
тивного пробудження до нових корисних 
справ, соціальних проектів та перемог.

У сьогоднішньому номері газети ми, 
як завжди, розповімо, чим жили села та 
громади Хмельниччини й Тернопільщини 
у місяці, що минув. А ще про те, яких ре-
зультатів було досягнуто завдяки співп-
раці з агропідприємствами Кернел та 
БФ «Разом з Кернел».

Розпочнемо з проектів підтримки 
освіти. Підприємства «Енселко Агро» (Кер-
нел), «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» профінансували придбання елек-
троконвекторів та килимового покриття 
для навчальних закладів с. Нирків (Залі-
щицький р-н, Тернопільська обл.), музич-
ного обладнання для школи с. Заставці 
(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.), 
пральної машини для дитячого садочка 
с. Залісся Друге (Кам’янець-Подільсь-
кий р-н, Хмельницька обл.) та направили 
кошти на встановлення ігрового майдан-
чика поруч із дошкільним навчальним за-
кладом с. Стара Гута (Дунаєвецький р-н, 
Хмельницька обл.). Тому як підсумок ви-
щеперерахованих проектів хочеться вко-
тре підкреслити, що створення комфорт-
них умов для навчання та виховання дітей 
є одним з пріоритетних напрямків соціаль-
ної політики Компанії.

Вагому підтримку від Кернел отри-
мала й медицина. Йдеться про заміну ві-
кон у приміщенні ФАПу с. Киселі (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.), 
закупівлю сумок сімейного лікаря для 
медиків ФАПів сіл Баглаї й Лажева (Старо-
костянтинівський р-н, Хмельницька обл.) 
та комп’ютера для амбулаторії села Шер-
шенівка (Борщівський р-н, Тернопільсь-
ка обл.). Деталі співпраці з аграріями Ком-
панії Ви знайдете у випуску.

«Спекотною» та переможною ви-
явилася операція порятунку сільських те-
риторій від снігового полону. Замети на 
автодорогах та вулицях українських сіл 
настільки ускладнили пересування, що 
без допомоги важкої техніки розчистити 
їх було неможливо. На боротьбу з него-
дою кернелівці вийшли у 350 населених 
пунктах країни. І результат — 76 тис. км 
розчищених шляхів — не забарився! Хо-
чемо подякувати за цей, переконані, не 
останній рекорд, усім співробітникам аг-
ропідприємств Компанії, які долучалися 
до процесу.

На завершення акцентуємо увагу на 
не менш важливій та потрібній справі. У 
с. Вівся (Чемеровецький р-н, Хмельниць-
ка обл.) завдяки фінансовій підтримці 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 
Кернел» з’явилися автобусні зупинки. Те-
пер місцеві мешканці, зокрема учні там-
тешньої школи, отримали змогу чекати на 
транспорт у комфорті, не мокнучи під сні-
гом і дощем.

Запрошуємо перегорнути сторінки 
улюбленої газети! Впевнені, тут Ви зна-
йдете чимало цікавої та корисної інфор-
мації.

Дякуємо, що залишаєтеся з нами, 
що довіряєте та дієво співпрацюєте 

на благо своїх родин та сіл!

Весняної погоди в серцях, миру 
та спокою в оселях!
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Підприємство 

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

направили фінансування 
на ПРИДБАННЯ СУМОК 

СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ДЛЯ 

ФАПів сіл Баглаї та Лажева 
(Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.).
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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

ОСВIТНIЙ ПРОСТIРОСВIТНIЙ ПРОСТIР
У селі Стара Гута 

(Дунаєвецький р-н, 
Хмельницька обл.) 

завдяки фінансуванню від 
підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» 
З’ЯВИВСЯ СУЧАСНИЙ 

ІГРОВИЙ 

МАЙДАНЧИК.

  У 2018 році агропідприємства компанії Кернел, що працюють на Хмельниччині й Тернопільщині, 

сплатили понад 286 МЛН ГРН податків. Загальна сума податкових коштів, які Кернел спрямував у 

державний та місцеві бюджети, склала 1 МЛРД 800 МЛН ГРН.

  Обсяг інвестицій АГРОПIДПРИЄМСТВ КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» У СОЦIАЛЬНУ 

СФЕРУ українських сіл у 2018 році склав 43 МЛН ГРН. Порівняно з результатом 2017-го цей показник 

на третину більший.

  КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ РОЗЧИСТИЛА 76 ТИСЯЧ КІЛОМЕТРІВ АВТОШЛЯХІВ І ВУЛИЦЬ, врятувавши 

від зимового колапсу 350 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ України. До операції з боротьби із заметами 

було залучено понад 120 ОДИНИЦЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ та близько 150 СПІВРОБІТНИКІВ 

агропідприємств Компанії.
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«АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 
допомогли Горішньовигнанській 

сільраді (Чортківський р-н, 
Тернопільська обл.) у придбанні 

оргтехніки. А для Передмістянської 
сільської ради (Бучацький р-н, 

Тернопільська обл.) 
кернелівці закупили ноутбук 

та принтер.

IНIЦIАТИВАIНIЦIАТИВА

Дорогі жінки!Дорогі жінки!
Щороку у Міжнародний жіночий 

день ми висловлюємо Вам слова 

захоплення, вдячності та любові. 

Проте ми переконані, 

що Ви достойні чути їх щодня!

Кожна з Вас — взірець краси та 

доброти. Незважаючи на численні 

турботи, Ви даруєте спокій і 

радість. Підтримуєте  словом 

та справами, надихаєте на 

подвиги й творчість.

БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ 

Й КОХАНІ! 

НЕХАЙ У ВАШИХ 

РОДИНАХ НАЗАВЖДИ 

ОСЕЛЯТЬСЯ МИР І 

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, 

А В СЕРЦІ — КВІТУЧА 

ВЕСНА!

З любов’ю, 

Ваша компанія Кернел
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  АКТУАЛЬНО

СОЦВИПЛАТИ-2019:
за що українцям доплатять 

та як скористатись допомогою
У грудні 2018 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про 

створення Державної соціальної служби — спеціального органу, 

який контролюватиме надання державної допомоги українцям. 

Як зміниться виплата допомоги незахищеним категоріям 

населення?

Пенсії перерахують

У держбюджеті на 2019 рік закладено 166,6 млрд грн на виплату пенсій — 
на 27,2 млрд грн більше, ніж 2018 року. Наступного року вперше відбудеться 
індексація пенсійних виплат. Це означає, що пенсії перерахують відповідно до 
прожиткового мінімуму. Наразі він становить 1853 грн. З 1 липня прожитковий 
мінімум зросте до 1936 грн, а з 1 грудня 2019 року — до 2027 грн.

Таким чином виплати пенсіонерів зростуть від 12% до 17%.
Нововведення торкнеться близько 10 мільйонів українців, які вийшли на 

заслужений відпочинок. Також у 2019 році на півмільйона військових пенсіо-
нерів чекає надбавка.

Крім того, з 1 січня відбудеться підвищення пенсій колишнім військовим. 
Так, надбавку отримають понад півмільйона військових пенсіонерів.

Дитячі виплати зростуть

У 2019 році допомога на дітей, що залежить від прожиткового мінімуму, 
автоматично зросте. Зокрема, мінімальний розмір виплат на вагітність і по-
логи збільшиться на 90 грн — до 2207,1 грн. Допомога матерям-одиначкам на 
дітей до 6 років зросте з 1626 грн до 1779 грн. На дітей віком від 6 до 18 ро-
ків — з 2027 грн до 2218 грн. Згідно зі статистикою, щомісяця така підтримка 
надходить близько 431 тисячі дітей.

Також більше отримуватимуть діти під опікою: віком до 6 років — 3252 грн 
замість 3118 грн, а віком від 6 до 18 років — 4054 грн замість 3888 грн. Сьо-
годні це майже 48 тисяч дітей.

З’явиться нова соціальна допомога

Наступного року державну підтримку отримуватимуть батьки, чиї діти ма-
ють тяжкі захворювання або вади розвитку. Місячний обсяг виплат дорівню-
ватиме прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким 
чином, з 1 січня соцдопомога становитиме 1497 грн, з 1 липня 2019 року — 
1564 грн, а з 1 грудня 2019 року — 1638 грн.

Про це наголосили в Мінсоцполітики. У відомстві уточнили, що виплати 
призначатимуться батькам дітей, які страждають тяжкими перинатальними ура-
женнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними 
орфанними захворювання, мають онкологічні, онкогематологічні захворюван-
ня, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади або ж інсулінозалеж-
ну форму діабету (I типу), гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня.

За попередніми підрахунками профільного відомства, у 2019 році таку до-
помогу можуть отримати близько 16,4 тис. родин.

У Міністерстві соціальної політики запевняють, що кожен, хто потребує 
державної допомоги, гарантовано отримає її у 2019 році.

В УКРАЇНI ВIДШКОДОВУВАТИМУТЬ 
ВИТРАТИ СIМЕЙ НА НЯНЮ 

ДЛЯ ДИТИНИ ДО ТРЬОХ РОКIВ
З нового року почав працювати проект «Муніципальна няня». 

Він передбачає компенсацію послуг няні та встановлює її розмір.

Проект «Муніципальна няня» передбачає відшкодування послуги з до-
гляду за дитиною до трьох років.
Як зазначають у Міністерстві соціальної політики України до про-

екту «Муніципальна няня» входить: 

 відшкодування послуги «Муніципальна няня» є щомісячною адресною ком-
пенсаційною виплатою матері/батьку або опікуну дитини до 3 років;

 компенсація послуги «Муніципальна няня» виплачується отримувачу одно-
йменної послуги (батько/мати або опікун) в розмірі прожиткового мінімуму на 
дітей віком до 6 років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну 
дитину, якій надається послуга з догляду муніципальною нянею;

 послуга надається за умови укладання угоди/договору про здійснення до-
гляду за дитиною до 3 років між отримувачем послуги «Муніципальна няня» 
(батько/мати або опікун) та муніципальною нянею (фізична особа-підпри-
ємець/юридична особа).

Варто зазначити, що виплати на дітей також зберігаються. Так, при на-
родженні дитини сім’я одержуватиме разову допомогу в розмірі 10 тисяч 
320 гривень та 30 тисяч 960 грн рівними частинами (по 860 гривень) протягом 
36 місяців.

  ЕКОНОМІЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

СУБСИДIЯ ЖИВИМИ ГРIШМИ: 
як це працюватиме

В Україні паралельно запущені 

дві нові схеми монетизації 

субсидій. З травня залишиться 

тільки одна з них.

Про те, що з 1 січня 2019-го пільги та субсидії 
на оплату житлово-комунальних послуг бу-
дуть монетизовані, тобто їх виплачуватимуть 

споживачам у грошовій формі, було відомо ще з літа 
минулого року, коли були прийняті відповідні поправ-
ки до закону. Проте яким саме чином і в які терміни 
відбуватимуться ці виплати, залишалося неясним. 
Оскільки відповідний порядок повинен був розробити 
Кабмін, а точніше — профільне Міністерство соцпо-
літики.

Порядок переведення та виплат субсидій у гро-
шовій формі КМУ затвердив перед самим Новим ро-
ком — своєю постановою № 1176 від 27 грудня 2018 
року. У ньому передбачалося, що «живими» грошима 
субсидії виплачуватимуться тільки тим, хто звернеть-
ся за ними вперше, але тільки після закінчення опа-
лювального сезону й у тому випадку, якщо одержува-
чу вдасться щось заощадити (тобто якщо нарахована 
сума буде менша за обов’язковий платіж). Передба-
чалося, що така форма компенсації гарантуватиме, 
що гроші за субсидію люди зможуть використовувати 
тільки за призначенням і розмір боргів за комунальні 
послуги не зросте через монетизацію субсидій.

Проте 6 лютого 2019 року Кабмін вніс зміни до 
правил призначення й виплати субсидій. Новий по-
рядок передбачає, що ті, хто оформив субсидію на 
опалювальний сезон минулого року, отримуватимуть 
її «живими» грошима відразу, не чекаючи закінчення 
опалювального сезону.

Гроші — відразу

13 лютого на нараді з представниками управлінь 
соцзахисту, Пенсійного фонду та інших державних 
структур, задіяних у процесі нарахування та випла-
ти субсидій, міністр соціальної політики Андрій Рева 
пояснив причини та суть змін. Він наголосив, що 
спочатку розроблений механізм виплати субсидій у 
грошовій безготівковій формі критикували за те, що 
гроші не виплачувалися громадянам упродовж усьо-

ЯКI ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ НАЙБIЛЬШЕ ПОДОРОЖЧАЮТЬ У 2019 РОЦI
У 2019-му в Україні зростуть ціни на деякі соціальні продукти 

харчування. Про це повідомив Олексій Дорошенко, голова 

асоціації постачальників торговельних мереж.

«Якщо інфляція цього року 
складе близько 9%, як 
прогнозується, карто-

пля подорожчає на 20-30%. Інші 
овочі дорожчати не будуть, бо ніку-
ди, вони у грудні й так дуже сильно 
зросли в ціні. Щодо круп — вони 
подорожчають на 15-18%. Йдеться 
про ті крупи, які сьогодні коштують 
від 8 грн до 10 грн. Це манка, пер-
ловка, ячмінна крупа. Єдине, що 

може впасти в ціні, це пшоняна кру-
па, бо вона зараз коштує майже як 
рис. А оскільки така ціна для пшінки 
нехарактерна, вона може знизити-
ся. А всі інші крупи, зокрема гречка 
та кукурудзяна крупа, дорожчати-
муть», — розповів експерт.

Ціни на м’ясо у 2019 році зрос-
татимуть більше, ніж на будь-який 
інший продукт. Ціна на чорний хліб 
також підскочить.

«М’ясо буде одним з лідерів у 
підвищенні цін, але в гривні. Якщо 
рахувати у відсотках, воно посту-
питься крупам, картоплі. У серед-
ньому м’ясо цьогоріч подорожчає 
на 10-12%. Ціна на чорний хліб та-
кож підскочить, він коштує дорож-
че, ніж у країнах Східної Європи. З 
цим нічого зробити не можна, бо 
імпортувати хліб ніхто не буде», —
йдеться в повідомленні.

Експерт розповідає, що через 
проблеми з сировиною вартість 
молочних продуктів також може 
збільшитися.

го року, і одержувач міг використовувати заощадже-
ну субсидію тільки після закінчення опалювального 
сезону. Тому було вирішено розробити альтернатив-
ний варіант. Він стосуватиметься тих, кому субсидія 
була призначена на поточний опалювальний період, 
починаючи з жовтня-грудня 2018 року. Ті ж, хто офор-
мив субсидію вже з 2019 року, як і раніше, зможуть 
отримати гроші тільки після закінчення опалювально-
го сезону.

Ті, кого переводять на готівкову форму отри-
мання субсидій, повинні отримати персональне по-
відомлення від Укрпошти за тією адресою, за якою 
оформлялася субсидія.

Де отримати субсидію

З березня по травень люди зможуть отримувати 
гроші тими ж шляхами, якими одержують інші соці-
альні виплати й допомоги готівкою. Пенсіонери — так, 
як отримують пенсії: на пенсійну банківську картку, у 
відділенні пошти або з доставкою додому. Виплати 
субсидій проводитимуться одночасно з виплатою 
пенсій. Тобто пенсіонери, які одержують субсидії, в 
березні просто отримають більше грошей. При цьо-
му рахунки за комуналку їм доведеться оплачувати в 
повному обсязі.

Грошові розрахунки держави з громадянами, 
які не отримують пенсії, здійснюватимуться через 
державний «Ощадбанк». Це означає, що люди, яким 
призначено субсидію, але які не отримують пенсію, 
повинні будуть звернутися до будь-якого відділення 
«Ощадбанку» з паспортом та ідентифікаційним кодом 
і отримати субсидію або на свій рахунок в «Ощадбан-
ку» (якщо він є), або як грошовий переказ.

Нагадаємо, що люди, яким субсидія нарахову-
ється тільки з січня 2019 року, отримуватимуть її за 
тією схемою, яка була затверджена спочатку: на пер-
сональний рахунок, а зекономлена частина надійде 
на персональний рахунок в «Ощадбанку», але тільки 
після закінчення періоду дії субсидії, тобто по завер-
шенні опалювального сезону.

Таким чином, в Україні паралельно існуватимуть 
дві схеми монетизації субсидій. У Мінсоцполітики пові-
домляють, що вважають обидві моделі пілотними про-
ектами. Протягом трьох місяців буде проведено аналіз 
ефективності кожної з чинних схем, і з травня 2019 року 
залишиться лише одна з них, найефективніша.
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  ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбіль-
ший в Україні виробник та експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові ринки. 
Кернел щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках діяльності 
у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Компанії тор-
гуються на Варшавській фондовій біржі. У 
2011 році IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З року 
в рік Компанія лідирує в рейтингах най-
кращих роботодавців. У 2016-му Кернел 
визнано найбільш прозорою Компанією 
галузі АПК відповідно до Індексу прозо-
рості найбільших компаній в Україні. У 
2017 році Кернел успішно дебютував на 
ринку євробондів, розмістивши на Ір-
ландській фондовій біржі п’ятирічні облі-
гації. На частку Кернел припадає близько 
8% світового виробництва соняшникової 
олії. Торговельнi марки Компанії: «Ще-
дрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», 
«Чумак Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає у більш ніж 60 країн світу, серед 
основних ринків збуту — Індія, країни Єв-
росоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні 
потужності Кернел становлять 3,5 млн 
тонн насіння соняшника на рік. Iз 2010 ро-
ку Кернел активно розвиває власне  сiль-
госпвиробництво. Щороку Кернел поста-
чає 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 дiяльнiстю прово-
диться тiсна спiвпраця з громадами сiл i 
малих мiст на територiї присутностi агро-
пiдприємств Кернел. Основне завдан-
ня — фiнансово-матерiальна пiдтримка 
громадських iнiцiатив, соцiальної сфери 
населених пунктiв з метою пiдвищення 
рiвня життя та добробуту населення. У 
2013 роцi всi соцiальнi iнiцiативи Компа-
нiї об’єднали в програму пiдтримки те-
риторiальних громад «Разом з Кернел». 
Для реалiзацiї цiєї програми агропiдпри-
ємства Компанiї створили однойменний 
Всеукраїнський Благодiйний фонд «Ра-
зом з Кернел». У Хмельницькій області 
Компанія обробляє землі в Кам’янець-По-
дільському, Віньковецькому, Городоць-
кому, Дунаєвецькому, Новоушицькому, 
Чемеровецькому, Ярмолинецькому, Кра-
силівському, Старокостянтинівському, 
Старосинявському, Волочиському, По-
лонському, Славутському, Летичівському 
та Хмельницькому районах області. На 
Тернопільщині Кернел орендує земельні 
наділи в Чортківському, Борщівському, 
Заліщицькому, Бучацькому, Лановецько-
му районах. На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програми Бла-
годійного фонду.

З ДУМКОЮ
ПРО ДIТЕЙ

Майбутнє країни, її успішний завтрашній день залежить від 

того, яку освіту сьогодні отримають наші діти. Все в житті 

починається з малого — дитячого садочка й перших класів, 

важливим етапом у формуванні особистості є загальна 

середня школа. І саме ці навчальні заклади, особливо у 

сільській місцевості, потребують найбільшої підтримки.

Розуміючи, що школа — серце села, вибудовує траєкторію співпраці з освітніми закладами 
компанія Кернел та БФ «Разом з Кернел». У Кернел реально, а не для красного слівця го-
ворять: допомога навчальним закладам — серед найважливіших пріоритетів.

ДЕТАЛЯМИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗОВАНИХ РАЗОМ З КЕРНЕЛ 
З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ, ДІЛЯТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД 

ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й ТЕРНОПІЛЬЩИНИ.

Іван Безушко, сільський голова Нирківської 
сільської ради (Заліщицький р-н, 
Тернопільська обл.)

«Очолюю сільську громаду вже чотири скли-
кання, а тому можу з упевненістю та відпо-
відальністю за кожне слово говорити про по-
зитивні результати співпраці сільської ради, 
підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел». От і нещодавні придбання 
для дитячого садочка та школи — 4 електро-
конвектори, 2 килими — доповнили перелік 
добрих справ, зроблених Компанією. Це важ-
ливо, щоб у дошкільному й загальноосвітньо-
му навчальних закладах діткам було затишно, 
тепло, комфортно».

Таїсія Попсуй, керівник навчального закладу 
(філія опорного закладу), с. Заставці 
(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)

«Співпраця з Кернел у нас почалася кілька ро-
ків тому. Ми, сільська школа, що дає знання 
63 дітям, були приємно вражені, коли отри-
мали цінні подарунки — мультимедійну дошку, 
проектор. Здавалося, нічого подібного нам 
ніколи не бачити. А завдяки спонсорам ми 
маємо необхідне для сучасного навчально-
го процесу приладдя. Крім навчання, у школі 
діти мають можливість брати участь у худож-
ній самодіяльності, розвивати таланти. Шко-
ла бере активну участь у загальносільських 
святах, дитячі номери стають окрасою різних 
урочистостей. На жаль, ми довго не могли 
дозволити собі оновити музичне обладнання 
для озвучення свят. І коли попросили підпри-
ємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» про допомогу, вони не відмовили. 
Тепер наші школярі виступають з сучасними 
мікрофонами і більше не заплутуються у дов-
железних проводах; навіть тих, хто ще співає 

неголосно, чують глядачі. Ми щиро вдячні за 
таку підтримку аграріям. Хай врожаяться ще-
дро їхні поля, бо вони так само щедро діляться 
добром!»

Лариса Олійник, вихователь ДНЗ «Метелик», 
с. Залісся Друге (Камянець-Подільський р-н, 
Хмельницька обл.)

«Наш дитячий садочок, який недавно став 
частиною навчально-виховного комплексу, 
відвідують 18 маленьких залісян. Ми нама-
гаємося створити для них якнайкращі умови. 
Маємо гарно обладнані кімнати, дуже зелено, 
бо дітки повинні бачити довкола себе красу. А 
для того, щоб полегшити працю обслуговую-
чого персоналу, «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» придбали нам пральну 
машину. Ми щиро вдячні від імені працівників 
і батьків вихованців за постійну увагу до дитя-
чого садочка».

Леся Язвецька, завідувач ДНЗ «Сонечко», 
с. Стара Гута (Дунаєвецький р-н, 
Хмельницька обл.)

«Новий дитячий майданчик, який ми отрима-
ли від «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел», був нашою багаторічною мрією. До 
кого ми тільки не зверталися, скільки листів 
не писали — всі відмовчувалися. Хтось відвер-
то говорив, що ви багато хочете (так, школа і 
дитсадок у нас невеликі). А Кернел не пошко-
дував коштів для маленьких жителів Старої 
Гути. Новий, функціональний, призначений 
для розвитку малюків майданчик став окра-
сою нашого подвір’я і джерелом неймовірної 
радості для малечі. А ми тепер точно знаємо: 
мрії збуваються, особливо коли поряд надійні 
та відповідальні партнери».

Для осередків освіти с. Нирків Для осередків освіти с. Нирків 

(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.) (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.) 

підприємство «Агрополіс» (Кернел) та підприємство «Агрополіс» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» підготували корисні БФ «Разом з Кернел» підготували корисні 

подарунки — килимове покриття та подарунки — килимове покриття та 

електроконвекториелектроконвектори

Колектив ДНЗ «Метелик» с. Залісся Колектив ДНЗ «Метелик» с. Залісся 

Друге (Кам’янець-Подільський р-н, Друге (Кам’янець-Подільський р-н, 

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

придбання пральної машинипридбання пральної машини

У селі Стара Гута (Дунаєвецький р-н, У селі Стара Гута (Дунаєвецький р-н, 

Хмельницька обл.) завдяки фінансуванню Хмельницька обл.) завдяки фінансуванню 

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

та БФ «Разом з Кернел» з’явився та БФ «Разом з Кернел» з’явився 

сучасний ігровий майданчиксучасний ігровий майданчик

Для школи с. Заставці (Старосинявський р-н, Для школи с. Заставці (Старосинявський р-н, 

Хмельницька обл.) Кернел закупив музичне обладнанняХмельницька обл.) Кернел закупив музичне обладнання
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  БЛАГОУСТРІЙ

РЯТУЄМО СЕЛА ВIД СНIГОВОГО ПОЛОНУ
Компанія Кернел розчистила 76 тисяч кілометрів 

автошляхів і вулиць, врятувавши від зимового колапсу 

350 населених пунктів України.

Цьогорічна зима, особливо січень, при-
несли мешканцям українських сіл чимало 
сюрпризів — приємних і не дуже. Замети 

на автодорогах та вулицях настільки ускладнили 
пересування ними (подекуди сніговий покрив 
сягав 70 см), що без допомоги важкої техніки 
розчистити їх було неможливо. Традиційно ря-
тувати села від снігового полону вирушила тех-
ніка агропідприємств компанії Кернел. Механі-
затори працювали з ранку й до пізнього вечора, 
навіть у вихідні. Щоб розгорнути замерзлий сніг 
і ділянки доріг, до яких не могли під’їхати вели-
когабаритні агрегати, доводилось брати на під-
могу навіть навантажувачі «Маніту».

Якщо говорити про деталі операції поря-
тунку підопічних сіл Кернел від снігу, то вони 
такі. Географія подолання наслідків негоди —
це понад 350 населених пунктів у 12 областях 

країни. Загальний кілометраж розчищених 
шляхів сягає 76 тис. км.

Варто зауважити, що техніка Компанії 
виїжджала на розчистку за першої ж необхід-
ності, і переважно навіть без нагадування та 
прохань з боку очільників громад. За вказаний 
період було нараховано близько 600 виїздів, 
до яких залучено понад 120 одиниць спеціаль-
ної техніки та більше 150 співробітників агро-
підприємств Кернел.

У результаті вдалося уникнути проблем із 
пересуванням жителів сіл, курсуванням рей-
сових автобусів, карет швидкої допомоги, під-
везенням продуктів харчування в магазини — 
всі ці процеси проходили безперебійно. Тож 
великий сніг не порушував  планів місцевих  
мешканців і не перешкоджав життєдіяльності 
населених пунктів.

ПРО ТЕ, ЯК ЦЕ БУЛО В СЕЛАХ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ Й ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, 
РОЗПОВІЛИ ОЧІЛЬНИКИ ГРОМАД

Галина Борук, голова Вербородинської сільради (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Цього року процес розчистки доріг від снігу у зимовий період було доволі якісно організо-
вано. За нашими селами була закріплена снігоочисна техніка підприємства «Енселко Агро» 
(Кернел) та працівник підприємства Сергій Майстришин, який відповідально ставився до 
виконання завдань і в разі необхідності прибирав замети навіть у нічний час. Додам, що роз-
чищалися не лише вулиці та провулки у Вербородинцях, а й під’їзні шляхи до сусідніх сіл. 
Також хочу подякувати аграріям Кернел за плідну співпрацю в напрямку підтримки соціаль-
ної сфери у 2018 році. Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» направляли фінансування на 
приведення до ладу польової дороги (її грейдерування та підсипку щебнем), яка дозволяє 
швидше доїхати до Старої Синяви, на придбання меблів для адмінприміщення села та Бу-
динку культури, на заміну вікон і дверей у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту. Од-
ним словом, дякуємо Кернел за всі добрі справи».

Лідія Саволюк, голова Баглаївської сільради (Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

«Цієї зими лише аграрії підприємства «Енселко Агро» (Кернел) рятували нас від снігових за-
метів. При потребі техніка Компанії одразу ж виїжджала на розчистку. У результаті за зимо-
вий період ми не мали жодного випадку, щоб загрузла машина чи не проїхав автобус. За 
це щиро вдячні Кернел. Додам, що Компанія  є надійним  помічником для нашої громади. 
Жодне свято чи урочиста подія не відбуваються без її  участі. Це і День знань, і випускні, і 
новорічні свята, і День Перемоги, і поважні ювілеї жителів тощо. А ще торік Кернел допоміг 
у проведенні поточного ремонту в школі, надавалася допомога медицині. Орендар з увагою 
ставиться до своїх орендодавців, завжди йде назустріч їхнім потребам та проблемам. Ми 
задоволені, що на наших землях працює саме Кернел, і плануємо й надалі працювати з цими 
аграріями за принципами довіри та взаєморозуміння».

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

«Підприємство «Агрополіс» (Кернел) є одним з найбільших орендарів на території нашої 
об’єднаної територіальної громади. Відповідно, саме ці аграрії надають значну підтримку 
населеним пунктам. Так, у зимовий період техніка Компанії безвідмовно допомагала нам 
у прибиранні доріг від снігу. Розчищалися як під’їзні шляхи, так і вулиці, провулки сіл Доро-
гичівка, Литячі, Хмелева, Шутроминці. Крім того, торік Кернел надав вагому фінансову під-
тримку у впорядкуванні транспортних артерій. Дякую аграріям за небайдужість, за те, що до 
всіх звернень підходять відповідально, якісно вирішують їх».

Віталій Солтицький, голова Бабинецької сільради (Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«Під час заметілей, які записали села взимку, працівники підприємства «Агрополіс» (Кернел) 
не залишалася осторонь питання розчистки доріг. І коли була загроза колапсів та переметів, 
аграрії оперативно виходили на боротьбу з негодою та якісно розчищали шляхи. Окремо 
скажу про фінансову підтримку, яку Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» торік надала 
соціальній сфері. Йдеться про ремонт Будинку культури, про допомогу футбольній команді 
села, про кошти для проведення різноманітних урочистих заходів, про підтримку самотніх 
жителів, учасників бойових дій тощо. Переконані, що цьогоріч ми продовжимо співпрацюва-
ти на користь громади та мешканців села».

Анатолій Панасюк, староста с. Радковиця (Городоцький р-н, Хмельницька обл.)

«Уже другу зиму поспіль аграрії Кернел рятують наші села від снігових заметів. Цьогоріч ве-
ликогабаритна техніка Компанії працювала на розчистці у селах Радковиця,  Борщівка, а та-
кож Турчинці. І хоча в Турчинцях аграрії не орендують землі, вони пішли нам назустріч, адже 
стояло питання про курсування автобуса, який підвозить учнів до школи. А ще Кернел надав 
значну допомогу проекту з підведення водогону, радував подарунками до різноманітних 
свят дітей та пайовиків. Дякуємо Компанії за те, що не залишаються осторонь життя сіл».
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  ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

  БЛАГОУСТРІЙ

СЕЛО ОНОВЛЮЄТЬСЯ, ВОНО – ЖИВЕ

Нещодавно у с. Вівся завдяки фінансуванню підприєм-
ства  «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» було встановлено зупинку громадського транс-

порту. З цього й почав свою розповідь голова села Анатолій 
Кузьмів:

— Власне, мова йде про 54 тис. грн від Кернел, за які 
облаштовано не одну, а дві зупинки на автодорозі. Була у 
нас така незручність, особливо для дітей шкільного віку: з 
однієї частини села було добре виходити на дорогу й чекати 
там автобус, а з іншої — ні. Тож подумали і встановили дві 
зупинки. Тепер нашим 44 школярикам, які чекають автобу-
са, щоб доїхати до школи в сусіднє село, та й загалом меш-
канцям, які також користуються громадським транспортом, 
стало зручніше, за що ми вдячні Кернел.

Додамо, що це тільки один приклад соціальних проек-
тів, які підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» реалізували спільно з тутешньою громадою.

Окрім інвестицій у соціальну сферу та благоустрій 
аграрії сумлінно сплачують податки, розраховуються з па-

йовиками згідно з до-
говорами оренди, що 
також дуже важливо 
для соціально-мо-
рального клімату в селі.

— Якщо виникає ситуація, коли для потреб сільради чи ін-
ших соціально-культурних об’єктів потрібна техніка — зверта-
ємося до орендаря Кернел, і нам допомагають, — продовжує 
Анатолій Кузьмів. — Наголошу, що наша співпраця з Компані-
єю — це не лише значні соціальні кошти, а й увага, що дає нам 
натхнення  на реалізацію нових проектів.

До речі, цьогоріч громада планує побудувати водогін на 
одній з вулиць, яка свого часу залишилася без води. А це, не 
багато не мало, 480 метрів. Ще на одному проміжку треба замі-
нити 300 метрів труб. З представниками підприємства «Енсел-
ко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» є чіткі домовленості, 
і ця справа, переконаний сільський голова, буде реалізована. 
Також на умовах спільного фінансування з аграріями Компанії 
планується встановити у селі понад 3,5 км  вуличного освітлен-

ня. Одним словом, у с. Вівся впевнені: з таким партнером, 
як Кернел, який завжди йде людям назустріч і сміливо ди-
виться у майбутнє, все вдасться».

Кожне село на нашій землі — то перлина, не схожа на іншу. Унікальні 

краєвиди, цікава історія, працьовиті люди — ось та основа, на якій ми 

тримаємося, і з якої виростає наш завтрашній день.

І як же добре, коли села оновлюються, отримують новий імпульс для 

розвитку, а їхні жителі бачать не пустку, а благоустрій, порядок, нові 

кроки, зроблені заради їхнього благополуччя. Саме так усе відбувається 

у с. Вівся, що в Чемеровецькому районі Хмельниччини.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАРИС

Перша згадка про село Вівся датується 1565 ро-

ком. Століття за століттям Вівся жило-розви-

валося, зберігши донині свою неповторність. Не 

дарма ж це частина національного природного 

парку «Подільські товтри», який є не тільки найбіль-

шим за площею, а й був у 2008 році включений до 

семи природних чудес України. Ось у такому оази-

сі природної краси живуть пайовики підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел).
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ДЛЯ ПОТРЕБ СIЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
Сільська медицина — найперша ланка у складній системі охорони здоров’я нашої 

держави. На жаль, вона, хоч і найближча до людей, роками була позбавлена повноцінної 

уваги й фінансування. І з часом проблеми у сільських ФАПах та амбулаторіях лише 

накопичувалися.

Проте вогник у сільському осередку ме-
дицини гріє душу, дарує надію на те, 
що в критичній зі здоров’ям ситуації се-

лянину зміряють тиск, порадять пігулку. Тож 
зберегти амбулаторію, не закрити назавжди 
ФАП, забезпечити всім необхідним фельдше-
ра — це питання, актуальні для сільських гро-
мад. З глибоким розумінням того, що сільсь-
кій медицині потрібна підтримка, на допомогу 
приходять агропідприємства компанії Кернел 
та БФ «Разом з Кернел».

Про співпрацю з аграріями підприємств 

«Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» 

(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» розпові-

дають у центрах сільської медицини 

Хмельниччини й Тернопільщини.

Валентина Карпалюк, завідувач ФАПу с. Киселі 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Працюючи вже два десятки років у ФАПі, я 
переконалася: така форма медичної допомо-
ги потрібна людям. Наші послуги — це відвід-
ування вдома немовлят, дотримання графіка 
щеплень тощо. Нині у селі Киселі 198 жителів. 
І з різними проблемами вони йдуть сюди: ко-
мусь тиск поміряти, хтось навіть не знає, до 

якого лікаря їхати в лікарню, бо просто коле в 
боці. Сільський медик — він і психолог, і хірург, 
і терапевт, і найперша «швидка допомога». От 
зараз дивлюся на наш ФАП, у якому завдяки 
допомозі підприємства «Енселко Агро» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» встановлено ме-
талопластикові вікна, і радію разом з нашими 
жителями: стало затишно й тепліше. Часто 
кажуть, що не все вимірюється грошима, але 
в цьому випадку витрачені кошти, а це понад 
68 тис. грн, свідчать про турботу й повагу до 
конкретного села і його жителів. Між іншим, 
через такі вікна й на світ дивитися цікавіше, і 
перспективи видно, адже розумієш — є сер-
йозні господарі, які підтримають, а значить, 
селу — жити і розвиватися».

Оксана Доманська, завідувач ФАПу 
села Лажева (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.)

«Фельдшерсько-акушерський пункт нашого 
села обслуговує 250 жителів. Кожного за де-
сяток років роботи знаєш, розумієш, кому яка 
потрібна медична допомога. У нашому селі є 
мешканці, яким 90 й більше років, це особ-
ливий контингент. Тому придбана за кошти 

підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» сумка сімейного лікаря, 
у якій є всі необхідні інструменти для надан-
ня допомоги вдома — тонометр, глюкометр, 
термометр та багато іншого спеціального 
інструментарію, — для мене є великою під-
могою. Коли ти підготовлений, так би мовити, 
«озброєний», звичайно, впевненіше почува-
єшся. Тож від імені жителів села висловлюю 
щиру подяку за постійну підтримку аграріям 
Кернел, які дбають не тільки про власне ви-
робництво, а й про підтримку сільської меди-
цини».

Тетяна Бурковська, завідувач ФАПу с. Баглаї 
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

«Послугами сільського ФАПу мешканці на-
шого села користуються постійно. Зрозуміло, 
що сільський фельдшер повинен мати інстру-
менти, з якими кожної хвилини готовий стати 
на заваді хворобі. Тому придбана цьогоріч 
підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел»  сумка сімейного лікаря 
стала для мене важливим і потрібним презен-
том. Те, що вона зручна, у ній все розкладе-
но, як то кажуть, по поличках, це додатковий 

плюс. Головне, там є найнеобхідніші інстру-
менти, адже ми розуміємо, що з порожніми 
руками чи застарілим приладдям ми, медики, 
хоч скільки б досвіду не мали, допоможемо не 
так ефективно. Загалом, мені дуже приємно 
говорити про те, що в особі Кернел ми маємо 
надійного партнера для вирішення багатьох 
соціальних проблем села. І це не тільки моя 
думка. Про це постійно розповідають і мої па-
цієнти, пайовики Компанії».

Василь Байталюк, староста села Шершенівка 
(Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«Наша сільська амбулаторія — це медичні 
послуги для жителів двох населених пунк-
тів, тут обслуговується 640 осіб. Тож роботи 
для медичного персоналу вистачає. Тому 
дуже добре, що наша громада має надійних 
помічників, якими за багато років співпраці 
стали підприємство «Агрополіс» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Крім сплати податків, 
виконання соціальних домовленостей, село 
відчуває підтримку у вирішенні багатьох на-
гальних проблем. Таке можливо лише з від-
повідальними інвесторами. От і придбання 
комп’ютера для сільської амбулаторії — при-
клад того, що співпраця і взаєморозуміння 
продовжуються. Сучасна техніка зробить 
ефективними та більш оперативними орга-
нізаційні процеси, а це дуже важливо, адже 
час людям у білих халатах потрібен для 
пацієнтів».
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придбання сумок сімейного лікаря для ФАПу с. Баглаї придбання сумок сімейного лікаря для ФАПу с. Баглаї 

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

Завдяки коштам від Кернел у приміщенні медичної установи Завдяки коштам від Кернел у приміщенні медичної установи 

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

встановлено металопластикові вікнавстановлено металопластикові вікна

Для амбулаторії с. Шершенівка Для амбулаторії с. Шершенівка 

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

підприємство «Агрополіс» (Кернел) підприємство «Агрополіс» (Кернел) 

спільно з БФ «Разом з Кернел» придбали спільно з БФ «Разом з Кернел» придбали 

сучасну комп’ютерну технікусучасну комп’ютерну техніку
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Василь Миколайович ПостернакВасиль Миколайович Постернак      
 Посада:Посада:  завідувач складу на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, завідувач складу на підприємстві «Агрополіс» (Кернел), Заліщицький р-н, 

Тернопільська обл. Тернопільська обл. 
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2010 року з 2010 року

«Маю понад 20 років досвіду в сільському господарстві. Пов’язати своє життя з пра-
цею на землі вирішив ще з юнацьких літ, бо мав перед собою приклад успішного 
аграрія  —  батька. У 2006 році прийшов у агрономічну службу підприємства «Агропо-

ліс», яке вже за чотири роки увійшло до складу Кернел. У 2011-му призначений завідувачем зернового току, 
це, так би мовити, структурний підрозділ, на зразок колишніх хлібоприймальних, який забезпечує прийом 
зерна, його обробіток та відправку на продаж. У підпорядкуванні маю близько двадцяти співробітників. Це 
вагарі, лаборанти, майстри сушіння. За сезон через нас проходить 20-30 тис. тонн збіжжя, яке безпосеред-
ньо вирощуються на полях підприємства — пшениця, кукурудза, соя. І наше завдання — прийняти якомога 
більше зерна, довести його до потрібного рівня якості та відправити в порт. За роки праці зрозумів, що 
кожна професія має свою специфіку, недоліки та переваги, так само як і кожна з них важлива. Переконаний, 
ми для того й приходимо у професію, щоб внести в неї свої корективи, які сприятимуть ефективності вироб-
ництва та удосконалення всіх процесів. Чи вважаю я себе успішним? Так. Бо займаюся не лише улюбленою 
справою, а працею, яка затребувана та корисна, а ще маю родину, двох синів, якими пишаюся. Хочеться, 
щоб кожен розумів — свій успіх ми будуємо щоденно — перемогами чи невдачами, результатами чи втрата-
ми, ми йдемо до поставлених цілей через низку труднощів, які плекають у нас лідерів».

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

Наталя Вікторівна НаконечнаНаталя Вікторівна Наконечна      
 Посада:Посада:  фахівець з обліку товарно матеріальних цінностей на складі підприємства фахівець з обліку товарно матеріальних цінностей на складі підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел), Віньковецький р-н, Хмельницька обл.«Енселко Агро» (Кернел), Віньковецький р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2016 року з 2016 року

«Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) як гідного роботодавця мені рекоменду-
вали знайомі та друзі. Тому, коли тут з’явилася вакансія мого професійного профі-
лю — бухгалтера, я одразу відгукнулася та спробувала працевлаштуватися. І у мене, 

як бачите, вийшло. Позиція фахівця з обліку матеріальних цінностей — це фактично той самий бухгалтер, 
який обліковує прихід, списання, переміщення всього того, що зберігається на складі, зокрема й запасних 
частин. Ми працюємо в програмі 1S. Що стосується умов праці, то моє робоче місце розміщене на терито-
рії інноваційно-технічного комплексу «Зіньків», де є все необхідне для комфортного та якісного виконання 
обов’язків. Ми забезпечені спецодягом, комп’ютерною технікою, на території бази функціонує їдальня, де 
можна смачно харчуватися тричі на день, а частину коштів за це повертає підприємство. Окремої згадки 
заслуговує злагодженість та взаєморозуміння в колективі, що, як на мене, є основою ефективності праці. 
Бо якщо є спільне бачення того, для чого ми знаходимося тут і як досягти спільних цілей, то буде й гар-
ний показник. А ще вважаю, що успіх залежить від правильного балансу між усіма сферами. Бо бути успіш-
ним — це означає бути задоволеним роботою, родиною, загальною якістю свого життя».

  ІНІЦІАТИВАІНІЦІАТИВА

З НОВОЮ ОРГТЕХНIКОЮ

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ

(с. Глушківці, Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.)
 Посвідчення на групу допуску не менше 3.

ОХОРОННИК

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

 Наявність власного автомобіля.
 Вміння користуватись телефоном.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

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

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

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ

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

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

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА 

(ОПРИСКУВАЧ)

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Категорія Н.
 Досвід роботи від 1 року.

ВОДІЙ АТЗ

(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
 Категорія С, Е, D1.
 Досвід роботи від 1 року.

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

ТОВ «Агрополіс» (Кернел)

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 до 3 років.
 Відповідальність, старанність.

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

Всі ми знаємо, що сільська рада — осередок громади, місце, де приймаються важливі рішення, куди приходять 

люди у різних справах, навіть якщо це стосується одвічного поділу межі на городі. А ще звертаються за довідками, 

копіями документів тощо. Тож презенти (йдеться про оргтехніку) від підприємства «Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» для двох сільських рад на Тернопільщині стали своєчасними й корисними.

«Нова оргтехніка — ноутбук і принтер — дуже вдале при-

дбання. До сільської ради щодня йдуть люди, щоб отрима-

ти різні документи, відповідно, потрібно вчасно їх роздру-

кувати. А з такою сучасною технікою й працюється легше, 

вправніше, результативніше. Тож ми всі, працівники сіль-

ської ради на чолі з головою громади Богданом Таняком, 

щиро вдячні за розуміння, за партнерські стосунки під-

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

Варто додати, що кожна їхня справа — реальна, потрібна 

й корисна людям. Важливо ще й те, що робиться все з по-

зитивним настроєм, щиро».

Марія Басараба, секретар Передмістянської сільської ради 

(Бучацький р-н, Тернопільська обл.)

«Завдяки підприємству «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» матеріальна база нашої сільської ради поповнилася сучасним цифровим принтером, який потрібен для друку документів, довідок тощо. У нас велике населення: 1800 мешканців, працюють школа, дитячий садок, поштове відділення, ФАП, тож, зрозуміло, і документації немало. Кернел порадував не лише тим, що додалося зручної оргтехніки, а й тим, що значно цінніше, — увагою. Загалом, увага до проблем сіл, їхніх жителів — це стиль діяльності аграріїв Кернел».
Олександра Рончковська, в. о. сільського голови Горішньовигнанської сільської ради (Чортківський р-н, Тернопільська обл.)

Колектив та керівництво Передмістянської сільської ради Колектив та керівництво Передмістянської сільської ради 

(Бучацький р-н, Тернопільська обл.) дякують Кернел за (Бучацький р-н, Тернопільська обл.) дякують Кернел за 

закуплені ноутбук та принтерзакуплені ноутбук та принтер

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

допомогли Горішньовигнанській сільраді (Чортківський р-н, допомогли Горішньовигнанській сільраді (Чортківський р-н, 

Тернопільська обл.) у придбанні оргтехнікиТернопільська обл.) у придбанні оргтехніки
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

10 ПОМИЛОК, ЯКИХ ВАРТО УНИКНУТИ 
ПIД ЧАС ВИБОРУ НАСIННЯ

Обійтися тільки своїм насінням може не кожен городник, бо завжди 

хочеться посадити у себе на ділянці нові рослини та сорти, 

у пошуках яких ми відправляємося у спеціалізовані магазини.

Цілком поринувши у світ яскра-
вих кольорових пакетиків, що 
часом заворожують диво-

вижними назвами та гарними кар-
тинками, ми зовсім забуваємо про 
правила вибору й купівлі насіння. 
Зовсім не дивно, що в остаточному 
підсумку виростає у нас часом не те, 
що очікувалося.

Яких же помилок ми 

припускаємося, вибираючи 

насіння для своєї присадибної 

ділянки, і як їх уникнути?

Помилка № 1: 
неуважність до якості

Вибираючи насіння, ми не за-
вжди пам’ятаємо, що на ринку 
чимало неякісної продукції: про-
строченого посівного матеріалу, 
різноманітної пересортиці та від-
вертого сміття. Придбавши такий 
посівний матеріал, ви ризикуєте не 
тільки майбутнім урожаєм і красою 
клумби, а й здоров’ям свого саду та 
городу: з неякісним насінням можна 
занести різні хвороби рослин і на-
віть карантинні бур’яни, позбутися 
яких буде непросто.
Щоб Ваш час, сили та гроші не 

були витрачені даремно, будьте 

завжди пильними: 
 не купуйте насіння невідомих ви-

робників — вибирайте фірму, що 
дбає про свою репутацію;

 не купуйте насіння на лотках, у 
випадкових продавців — робіть це 
тільки у спеціалізованих магазинах, 
що дотримуються умов зберігання 
та строків реалізації;

 вибираючи насіння в інтернет-
магазинах, пам’ятайте про «техніку 
безпеки» таких покупок.

Помилка № 2: яскравий 
пакет — гарне насіння

Пакет з насінням, яке ви має-
те намір придбати, повинен бути 
не тільки барвисто оформлений, не 

менш важливими є інші ознаки: міц-
ний якісний папір, акуратна склейка, 
чіткий, текст, що добре читається. 
У так званих білих пакетах — тобто 
упаковках без картинок — насіння за 
якістю зазвичай нітрохи не гірше, ніж 
у кольорових пакуночках з фотогра-
фіями. Звісно ж, вони мають не такий 
привабливий вигляд, але це саме 
той випадок, коли покупець, купуючи 
яскраві пакетики, платить за упаков-
ку, а не за товар, що у ній міститься.

Насторожити має відсутність 
на пакеті інформації про виробни-
ка, номеру партії насіння, строку 
його придатності; не варто поспі-
шати з купівлею й у тому випадку, 
якщо строк придатності нанесений 
друкарським способом — на кож-
ній партії насіння його повинні про-
штамповувати окремо.

Помилка № 3: вибір 
насіння «за картинкою»

Вибираючи насіння тільки «за 
гарною картинкою» і привабливою 
назвою, ми припускаємося вели-
чезної помилки: картинка не завжди 
відповідає результату! Купуючи на-
сіння, звертайте увагу на характе-
ристики посівного матеріалу, зазна-
чені на упаковці: кількість насіння, 
тривалість вегетаційного періоду, 
висота рослин, строки цвітіння та 
плодоносіння, умови вирощування 
тощо. Саме це, а зовсім не яскраве 
зображення на пакетику, дозволяє 
реально оцінити, що ж саме ми зби-
раємося придбати.

Помилка № 4: купівля 
гібридного насіння для 
одержання власного

Типова похибка багатьох садів-
ників: придбавши дороге насіння 
гібридних рослин (з маркуванням 
F1) один раз, надалі на його купівлю 
можна не витрачатися, заготовивши 
власне.

Звичайно, рослини, вирощені з 
такого насіння, відрізняються більш 
високою врожайністю та стійкістю 
до різних захворювань. Вони не на-
стільки вимогливі до умов вирощу-
вання, у них взагалі безліч переваг. 
Але їх щоразу необхідно купувати в 
магазині!

Якщо ви купуєте насіння, щоб 
надалі одержувати власне, краще 
відразу відмовтеся від придбання 
гібридів. Повірте, нічого доброго з 
такого експерименту не вийде: зі-
бравши та посіявши насіння гібрид-
них рослин, ви одержите зовсім інші 
сорти, які мало чим нагадуватимуть 
своїх «прабатьків», причому відмін-
ності будуть, найімовірніше, не в 
кращий бік.

Помилка № 5: відмова 
від застосування 
дражированого насіння

Людині властиво боятися всьо-
го нового й незрозумілого, і саме так 
сьогодні деякі дачники ставляться 
до дражированого насіння, помил-
ково вважаючи, що вирощені з ньо-
го рослини можуть завдати шкоди 
здоров’ю. Це омана. «Дражирова-
ним» називають звичайне насіння, 
спеціально оброблене комплексом 
стимуляторів і добрив, які приносять 
тільки користь рослинам, тому боя-
тися їх не варто. Єдине, що потрібно 
пам’ятати, купуючи дражироване 
насіння: саджати його потрібно у во-
логий ґрунт, але обов’язково сухим.

Помилка № 6: 
недооцінка районування

Щоб одержати гарантований 
урожай і не залежати при цьому від 
примх погоди, краще купувати ра-
йоноване насіння. Лише районовані 
сорти максимально пристосовані 
до кліматичних умов конкретного 
регіону, вони коштують дешевше 
«заїжджих», добре розвиваються, 

отримані з них рослини не вимага-
ють особливого догляду надалі та 
практично завжди є більш врожай-
ними.

Помилка № 7: 
нове — значить краще

Звичайно, придбати новеньку 
рослину для свого саду-городу хо-
четься кожному, і це правильно, але 
надмірно захоплюватися такими по-
купками не варто. Насіння-новинки 
мають займати не більше 30% від за-
гальної кількості посівного матеріалу, 
інакше ви ризикуєте залишитися без 
гарного врожаю. А воно вам треба?

Помилка № 8: 
придбання насіння 
про запас

Звісно, посівний матеріал, роз-
фасований у сучасну фольговану 
упаковку, зберігається довше, ніж 
насіння, традиційно упаковане в па-
пір, — це факт незаперечний. Але 
не варто забувати: зазначений на 
фольгованій упаковці термін придат-
ності стосується лише запечатаного 
товару. Тому не варто купувати таке 
насіння з наміром розділити його на 
кілька сезонів: зберігаючись розпа-
кованим, воно вже не дасть належної 
схожості наступного року. Та й вза-
галі не варто купувати про запас —

забезпечити насінню вдома ідеальні 
умови зберігання важкувато, і наша 
«запасливість» може обернутися су-
цільними розчаруваннями.

Помилка № 9: 
спонтанна купівля 
насіння

Перед тим як іти до магазину, 
перевірте свій посівний запас: про-
строчене насіння викиньте, придат-
не до посіву залишіть, а після цього 
прорахуйте, скільки потрібно купити 
нового матеріалу, якого саме. Інак-
ше ви, швидше за все, купите багато 
непотрібного насіння, частина з яко-
го виявиться зайвою.

Помилка № 10: 
невиправдана економія

Дороге насіння та насіння се-
редньої вартості переважно є якіс-
ним, а ось говорити про якість надто 
дешевого насіння, на жаль, не до-
водиться. Мова не йде про насіння 
в білих пакетах — мається на увазі 
дешеве насіння в кольорових упа-
ковках сумнівної якості: неакурат-
но склеєних, з поганим шрифтом, 
розмитим малюнком тощо. Не за-
ощаджуйте на насінні, намагайтеся 
купувати якісний посівний матеріал, 
тільки тоді не доведеться шкодувати 
про витрачені гроші, сили та час.

СКАРБНИЧКА ЗДОРОВ’Я

ЧИМ КОРИСНЕ НАСIННЯ ЛЬОНУ
Льон — унікальна рослина, яка є джерелом повноцінного 

рослинного білка, вітамінів, мікроелементів і клітковини. Вживати 

насіння льону можна без попередньої термічної обробки, у сирому 

вигляді. Спробуйте приймати насіння льону, і вже за кілька днів ви 

відчуєте результат — серце не болітиме, полегшиться дихання, 

очиститься організм, шкіра й особливо суглоби.

Насіння льону можна назвати 
чемпіоном серед продуктів 
від паразитів. Відвар льону 

очищає від усіх видів глистів, крім 
аскарид. Але якщо до насіння льо-
ну додати кілька пуп’янків гвозди-
ки, то й аскариди не виживуть.

На початковому етапі очищен-
ня від паразитів можна протягом 

 При хронічних закрепах:

Щодня на ніч приймати по 1 склян-
ці непроцідженого настою (1 ч. л. 
лляного насіння залити склянкою 
окропу, настоювати, закутавши, 
4-5 годин). Дітям — по півсклянки.

 При проносі:

1 ст. л. насіння залити 0,5 склянки 
гарячої води, кип’ятити на малому 
вогні 15 хв., процідити й використо-
вувати на 1 клізму.
Змішати 40 г насіння льону, 30 г 
кореню вовчуга польового, 30 г 
листя берези. 10 г суміші залити 
склянкою гарячої води й тримати 
в закритому емальованому посуді 
на водяній бані 15 хв., остудити 
45 хв., відтиснути. Об’єм довести 
до вихідного кип’яченою водою. 
Приймати по 1/4-1/3 склянки на-

стою за кілька прийомів протягом 
дня.

 При пієлонефриті: 

1 ст. л. насіння залити 1 склянкою 
окропу, настоювати 15 хв., збовту-
ючи, процідити. Вживати по 1/4-1/3 
склянки тричі на день за 30 хв. до їжі.

 При гастриті:

20 г насіння залити 1 л води, витри-
мати 5 год., процідити. Пити по пів-
склянки.

 Як сечогінний засіб:

1 ст. л. насіння залити 1 склянкою 
окропу, настоювати 30 хв. Вживати 
по 1 ст. л. 3-4 рази на день.

 При гіркоті в роті:

розтерти лляне насіння, 1 ст. л. та-
кого борошна заварити як рідкий 
кисіль. Пити вранці та ввечері перед 
їжею.

 При кашлі:

2-3 ст. л. лляного насіння залити 
1,5 склянки гарячої води й збов-
тувати 10 хв., потім процідити. 
В отриману рідину додати 5 ч. 
л. кореня солодки, 1,5 ч. л. ані-
су, 400 г меду (краще липового) 
і ретельно перемішати. Варити 
суміш 5 хв., остудити, процідити. 
Вживати по 2/3 склянки 3-4 рази 
на день до їжі.

Передозування насіння льону може викликати неприємні відчуття в ділянці печінки через високий вміст жиру.

8-10 днів вживати по 2 ст. л. насіння 
льону вранці та ввечері. Для профі-
лактики достатньо приймати по 1 ч. л.

 При подагрі й ревматизмі:

2 ч. л. насіння варити 15 хв. у 
1,5 склянки води, настоювати 10 хв., 
збовтувати 5 хв. у пляшці, проціди-
ти через марлю. Вживати по 1 ст. л. 
4-5 разів на день.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!!!
Самолікування може бути 

шкідливим для Вашого 

здоров’я! Тому при будь-яких 

симптомах хвороби варто 

обов’язково звернутися до 

лікаря. 
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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
Чорноморьк, Кропивницький

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Чорноморськ

Виробничі активи (заводи)

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

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР КВПІА
Миколаїв, Харків

Виробничі активи (заводи)

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ
Кропивницький

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
Полтава

Елеваторні потужності

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. 

ХІМІК-ЛАБОРАНТ
Чернігів

Агропідприємства

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМ ЯКОСТІ
Хмельницький

Виробничі активи (заводи)

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ
Кропивницький, Вінниця

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Київ

Управляюча компанія

ФАХІВЕЦЬ СУПРОВОДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Київ

Управляюча компанія

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства «Енселко Агро» 

(Кернел) вітає іменинників — жителів сіл 
Волочиського району Хмельниччини:

•2 березня — Віру Юріївну Байдак 
із с. Чернява;
•5 березня — Аллу Іванівну Пилипчук 
із с. Глядки;
•10 березня — Ганну Іванівну 
Возняківську з с. Глядки;
•10 березня — Ліону Леонтіївну Карпович 
із с. Пахутинці;
•10 березня — Ганну Антонівну 
Збаравську з с. Баглаї;
•10 березня — Віру Матвіївну Баканову 
з с. Бубнівка;
•11 березня — Миколу Івановича Маняка 
з с. Глядки;
•13 березня — Нілу Тимофіївну Кукурузу 
з с. Сергіївка;
•16 березня — Миколу Васильовича 
Трасіуса з с. Глядки;
•17 березня — Анатолія Марковича 
Сендзюка з с. Купіль;
•18 березня — Юлію Борисівну Левицьку 
з с. Бубнівка;
•19 березня — Зінаїду Григорівну 
Поліщук із с. Бубнівка;
•21 березня — Миколу Миколайовича 
Данилюка з с. Чухелі;
•24 березня — Галину Сергіївну Довгалюк 
із с. Глядки;
•26 березня — Віктора Івановича Ліщука 
з с. Купіль;
•27 березня — Анастасію Адамівну 
Лепікаш із с. Сергіївка.

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 — жителів 

сіл Старокостянтинівського району 
Хмельниччини:

•1 березня — Аллу Григорівну Міцінську 
з м. Старокостянтинів;
•4 березня — Любов Юріївну Іщук 
із с. Григорівка;
•6 березня — Надію Анатоліївну 
Андрійчук із с. Немиринці;
•6 березня — Марію Іванівну Андрушевич 
із с. Сковородки;
•8 березня — Галину Іванівну Гогольчук 
із с. Немиринці;
•8 березня — Сергія Надировича 
Боярського з с. Сахнівці;
•8 березня — Руслану Володимирівну 
Гандзюк із м. Старокостянтинів;
•12 березня — Івана Захаровича Горду 
з м. Старокостянтинів;
•14 березня — Світлану Миколаївну 
Яніцьку з с. Попівці;
•14 березня — Олександра Дем’яновича 
Гринюка з с. Сковородки;
•15 березня — Володимира Івановича 
Соломахіна з с. Вербородинці;
•16 березня — Оксану Вікторівну 
Ординат із с. Веснянка;
•17 березня — Сергія Петровича Суліму 
з с. Сковородки;
•18 березня — Юлію Володимирівну 
Бондарчук із с. Немиринці;
•19 березня — Юзефу Феліксівну 
Кравчук із с. Вербородинці;
•22 березня — Василя Васильовича 
Дорофія з с. Попівці;
•26 березня — Григорія Людвінійовича 
Василюка з с. Немиринці;
•28 березня — Оксану Олександрівну 
Ліснюк із с. Воронківці.

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

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

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

Колектив підприємства «Енселко Агро» 
(Кернел) вітає іменинників —

жителів сіл Старосинявського  району 
Хмельниччини:

•6 березня — Галину Миколаївну 
Валькову з с. Миколаївка;
•8 березня — Любов Федорівну Хуторян 
із с. Лисанівці;
•24 березня — Віктора Панасовича 
Даценка з с. Пилява;
•25 березня — Василя Миколайовича 
Юзву з с. Дубова;
•25 березня — Володимира Андрійовича 
Дзіцюка з с. Олексіївка;
•26 березня — Галину Володимирівну 
Майдан із с. Миколаївка.

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

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

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

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

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

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

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

По ліву і по праву руку.

Колектив підприємства «Енселко Агро» 
(Кернел) вітає іменинників — жителів сіл 
Красилівського  району Хмельниччини:

•4 березня — Андрія Федоровича 
Дмитрука з с. Волиця;
•17 березня — Олександра 
Володимировича Потійчука з с. Волиця;
•23 березня — Петра Філаретовича 
Потійчука з с. Моньки;
•26 березня — Олексія Михайловича 
Дмитрука з с. Волиця;
•27 березня — Галину Петрівну Погребну 
з с. Моньки.

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.

8 березня день народження 
святкуватиме Галина Іванівна Рокіцька 

з с. Міцівці, що в Дунаєвецькому районі 
Хмельниччини.

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!

Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

З любов’ю, дочка та всі рідні

16 березня день народження завітає на 
поріг Юрія Юрійовича Рокіцького 

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

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

Хай здійсняються всі побажання,
Буде радісно хай на душі.

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

З любов’ю, рідні

8 березня  День народження 
відзначатиме Олександр Петрович 

Бернада із смт Ярмолинці 
(Хмельницька обл.).

Хай вітаннями рясніє
Цей щасливий день!

Хай душа дзвенить від щастя
Гомоном пісень!

Хай успішним буде завжди
Світле майбуття.

Хай здоров’я не полишить
Протягом життя!

З повагою, рідні


