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БЛАГОУСТРIЙБЛАГОУСТРIЙ
Торік протягом весняно-літнього 

періоду за фінансування 
підприємств «Енселко Агро» 

(Кернел) та «Агрополіс» (Кернел) 
було ПРИВЕДЕНО ДО ЛАДУ 

ТРАНСПОРТНІ АРТЕРІЇ 

У ДЕСЯТКАХ НАСЕЛЕНИХ 

ПУНКТІВ Хмельницької й 
Тернопільської областей. На це 

витрачено близько 2 млн грн.

стор.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
«Під час підготовки чергового номера 

наша редакція вкотре переконалася, що 
за роки роботи агропідприємства компанії 
Кернел зайняли не лише позицію ефек-
тивних сільгоспвиробників, а й надійних 
партнерів і помічників громад у вирішенні 
багатьох питань. Навіть більше, сьогодні 
Кернел — повноцінний учасник сільсько-
го життя. Це та Компанія, без участі якої 
місцеві мешканці не уявляють ні буденних 
справ, ні святкових подій. Про співпрацю, 
яка з роками лише міцнішає, читайте у ви-
пуску.

Проте розпочнемо з іншого, не менш 
важливого — виробничих перемог і до-
сягнень аграріїв Кернел. Адже навесні 
традиційно підбиваються підсумки с/г 
сезону. 2018-й став для Агробізнесу Ком-
панії роком нових викликів, перспектив та 
рекордного врожаю. Ми вкотре довели, 
що можемо змінювати країну, зміцнювати 
її аграрний потенціал та впевнено диви-
мося у майбутнє. У березні найкращі спів-
робітники агропідприємств Кернел отри-
мали свої заслужені нагороди щорічного 
конкурсу «Ліга Чемпіонів Агробізнесу». На 
шпальтах газети Ви знайдете яскраві світ-
лини із заходу та не менш емоційні комен-
тарі переможців, які є Вашими сусідами, 
односельцями, земляками, а можливо, і 
близькими людьми.

Тепер щодо соціальних проектів, 
спрямованих на підтримку сільської осві-
ти. Завдяки фінансуванню від підприємств 
«Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» у НВК 
с. Ладиги (Старокостянтинівський р-н, 
Хмельницька обл.) облаштовано вбираль-
ні, у харчоблоці с. Черче (Чемеровецький 
р-н, Хмельницька обл.) з’явилися зруч-
ні стільці, а у приміщенні ДНЗ «Сонечко» 
с. Ріпинці (Бучацький р-н, Тернопільсь-
ка обл.) оновлено віконний фонд.

Продовжили аграрії Кернел інвесту-
вати й у покращення стану дорожнього 
покриття. У весняний сезон громади сіл 
Віньковецького та Новоушицького районів 
Хмельниччини увійшли з облаштованими 
транспортними артеріями. Проте це лише 
перші результати співпраці. Адже ремонт 
доріг завжди був і залишається пріори-
тетним напрямком соціальної діяльності 
Компанії.

Ще кілька слів про проведення зустрі-
чей представників Кернел з орендодавця-
ми. Протягом останнього місяця відповід-
ні заходи пройшли у десятках населених 
пунктів. На зборах було обговорено акту-
альні питання сьогодення, окреслено пла-
ни на 2019 рік. Детальніше — на сторінках 
газети.

Тож запрошуємо у світ добрих 
справ Кернел. Дякуємо за довіру та 
прагнення разом робити українські 

села сильними, заможними 
й розвинутими!

І нехай весна надихає! 
Миру, добра й тепла!
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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

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
ПІДПРИЄМСТВО 

«ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ) 

ТА БФ «РАЗОМ З КЕРНЕЛ» 

придбали у харчоблок школи 
села Черче (Чемеровецький р-н, 

Хмельницька обл.) 120 зручних 
стільців. Бюджет витрат 

Компанії на проект склав 
понад 56 тис. грн.

 З березня відбувається перша автоматична індексація пенсій. Вона торкнеться понад 10 млн 
пенсіонерів і проводиться за формулою, яка, крім стажу самого пенсіонера і його зарплати, враховує 
розмір середньої зарплати та рівень інфляції в країні. Загальний розмір індексації становитиме 17%. 
Середній розмір підвищення складе 255 грн.

 Для тих, хто отримує мінімальну пенсію, проте має значний страховий стаж, передбачено компенсацію, 
загальна сума якої становитиме 2410 грн. Страховий стаж має становити 30 років для жінок і 35 років для 
чоловіків, якщо вони вийшли на пенсію після 2011 року, і 25 та 20 років відповідно при виході на пенсію 
до 2011 року. Пенсійні доплати виплатять за два місяці — березень і квітень.

 Близько 4 млн родин отримають комунальні субсидії «живими» грошима. Близько 70% одержувачів 
субсидії — пенсіонери. Вони отримають їх разом з пенсіями на пенсійний рахунок у банку або ж поштою, 
якщо саме так вони отримують і пенсію. Середня сума такої субсидії становитиме 1500 грн.
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ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018:
ЗАРЯДЖАЮТЬ, ПЕРЕМАГАЮТЬ, НАДИХАЮТЬ

ПОРАДНИКПОРАДНИК
ДОСТУПНІ ПОРАДИ, ЦІКАВИЙ 

ДОСВІД ТА ЕФЕКТИВНІ 

РІШЕННЯ на всі випадки життя. 
Усе це чекає на Вас у нашій 

новій рубриці. Приєднуйтеся, 
діліться оригінальними 
рецептами, секретами 

майстерності та господарськими 
хитрощами на сторінках 

улюбленої газети!

 НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ

14 березня у Києві відбулося урочисте нагородження в рамках професійного конкурсу Ліга Чемпіонів 

Агробізнесу Кернел. Понад 700 гостей зі всіх аграрних підрозділів Компанії зібралися, щоб відзначити 

переможців у номінаціях за найвищими показниками виробництва. Це ефективні агрономи, 

механізатори, інженери, тваринники, для яких минулий сільськогосподарський сезон став часом 

рекордних врожаїв та досягнень. Запрошуємо познайомитися з ними.

стор.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

ОСЕРЕДКАМ СIЛЬСЬКОЇ 
ОСВIТИ – ГIДНУ 

ПIДТРИМКУ
Сільська школа. Гамірний вулик, у якому шумно від дитячих голосів. Дитинству 

невідомі дорослі проблеми, а обов’язок дорослих — забезпечувати малечі 

щасливе дитинство. Одна з його складових, без сумніву, затишний дитсадок, 

облаштована школа, куди хочеться приходити. Розуміючи відповідальність 

за підростаюче покоління, потребу сільських навчальних закладів у постійній 

підтримці, агропідприємства Кернел беруть на себе таку місію — допомагають 

реальними справами.

Облаштування вбиралень 
у НВК с. Ладиги

(бюджет витрат підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» на 
проект склав 40 тис. грн)

Окрасою села Ладиги (Старокостянти-
нівський р-н, Хмельницька обл.) є білосніж-
на красуня школа, котра вже декілька років 
працює як навчально-виховний комплекс. 
Однак для того, щоб будівля радувала сво-
їм зовнішнім виглядом, були використані 
немалі кошти і докладено чимало зусиль. 
Капітальний ремонт зовні і всередині на-
вчального закладу здійснювали спільно: 
місцева рада, спонсори, серед яких ди-
ректор школи Олена Яроцька, яка очолює 
заклад з листопада 2013 року, називає й 
компанію Кернел. Справді, об’єми зробле-
ного для сільських дітлахів вражають: окре-
мі роботи виконувалися практично з нуля, 
у школі й садочку замінено тепломережу; 
зроблено капітальний ремонт харчоблоку 
(зокрема зали) у їдальні.

Відбулися приємні зміни і в дитсадоч-
ку, який нині відвідують 23 дитини. За кошти 
компанії Кернел облаштовано санвузли —
це так важливо, коли вбиральня охайна. 
Місце для вмивання також тішить чистотою 
й затишком. Тут важливі два аспекти: пере-
буваючи в таких умовах, діти змалечку при-
вчаються до культури, а ще — розуміють, 
що про них піклуються.

Школа в селі Ладиги не тільки дає учням 
знання, а й розвиває їхні обдарування, за-
нурює у світ мистецтва. На сайті НВК чима-
ло інформації про новини закладу, успіхи та 

перемоги вихованців — діти з концертними 
програмами постійно беруть участь у Днях 
села та урочистостях у Будинку культури. 
Педагоги й батьки радіють успіхам вихован-
ців, вони знають, що тут їхні діти і в теплі, і в 
добрі. Інакше й бути не може, якщо поряд 
надійні партнери, які підтримують навчаль-
ний заклад. Добре, що таких немало, але, як 
сказав сільський голова Володимир Білий, 
левова частка підтримки припадає саме на 
компанію Кернел. Без допомоги Кернел на-
вряд чи вдалося б стільки зробити. А так не 
один рік поспіль у центрі уваги громади та 
кернелівців — потреби навчального закла-
ду, у якому плекається майбутнє села Лади-
ги і всієї України.

Встановлення вікон 
у приміщенні ДНЗ «Сонечко» 

с. Ріпинці
(бюджет витрат підприємства 

«Агрополіс» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» на 
проект склав 84 тис. грн) 

Ранній розвиток малюків забезпечу-
ється саме в середовищі дитячого садочка. 
Ось і дві групи ДНЗ «Сонечко» с. Ріпинці 
(Бучацький р-н, Тернопільська обл) відвід-
ують 35 діток. Поспілкувавшись із секрета-
рем сільської ради Галиною Юшкалюк, ми 
отримали інформацію про те, що підпри-
ємство «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» справді допомагають громаді 
у справі розвитку освіти. У згаданий ДНЗ 
було придбано та встановлено нові енер-
гозберігаючі вікна, що дозволяють підтри-

ДОБРI СПРАВИ ДЛЯ ГРОМАДИ

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

фінансування на проект із облаштування внутрішніх вбиральнь у НВК фінансування на проект із облаштування внутрішніх вбиральнь у НВК 

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

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

фінансування для встановлення вікон у ДНЗ «Сонечко» с. Ріпинці фінансування для встановлення вікон у ДНЗ «Сонечко» с. Ріпинці 

(Бучацький р-н, Тернопільська обл.)(Бучацький р-н, Тернопільська обл.)
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мувати мікроклімат, який позитивно впли-
ває на стан здоров’я дітей.

Слова подяки на адресу Кернел пролу-
нали й з вуст Світлани Романюк, керівника 
дошкільного закладу. 

— Після перших хвилин знайомства з 
регіональними керівниками Кернел вони 
здивували мене запитанням: «Чим вам до-
помогти?» — розповідає Світлана Яросла-
вівна. — Ось так і склалася співпраця. Те, 
що зроблено, оцінили батьки та громада 
села, адже сучасні вікна — це й справді но-
вий, чистий і світлий погляд у великий світ. 
Наш колектив дякує підприємству «Агропо-
ліс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», не-
хай про хороші справи знають усі.

Придбання стільців 
у харчоблок школи с. Черче

(бюджет витрат підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» на 
проект склав понад 56 тис. грн)

«Майбутнього не буває без знання істо-
рії», — вважає директор Черчецької загаль-
ноосвітньої школи І–ІІІ ступенів (Чемеро-
вецький р-н, Хмельницька обл.) Олександр 
Савчук. Тому й реалізував ідею — створив у 
навчальному закладі музей, де стенди роз-
повідають про історію сіл Черче й Залуччя, 
а унікальним експонатом є макет села, над 
яким працювали більше двох років. До речі, 
фінансово до створення музею долучилася 
й компанія Кернел, яка суттєво допомогла 
з монтажними роботами.

Школа, окрім того, що навчає дітей, 
дбає про їхній духовний, фізичний і культур-
ний розвиток, стає центром різноманітних 
народознавчих заходів, місцем проведен-
ня обласних туристичних зльотів. А ще село 
Черче зберігає пам’ять про унікальну осо-
бистість — місцевого священика отця Ки-
рила Буяльського, який у березні 1919 ро-
ку був закатований за віру. Вшановували 
його пам’ять і на міжнародній науковій кон-
ференції, до проведення якої долучився 
навчальний заклад. Гості звернули увагу 
на затишне приміщення школи, зі смаком 
оформлену їдальню. А педагогічний колек-
тив щиро дякував кернелівцям за те, що 
саме їхня допомога дозволяє тримати шко-
лу на рівні. Зокрема, 120 зручних стільців 
прикрасили залу, де обідають діти. Приєм-
ні кольори у стилі Нової української школи, 
зручність у користуванні — такі переваги 
подарунка від компанії Кернел.

З року в рік соціальна діяльність агропідприємств компанії Кернел приносить все більше корисних результатів громадам сіл Хмельниччини 

й Тернопільщини. Кошти, які Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» спрямовує на підвищення рівня життя сільських населених пунктів, стають для 

місцевих громад дієвою підтримкою. І справа навіть не в розмірі соціальних інвестицій у села регіону, що лише у 2018 році склав понад 15 млн грн, а в тому, 

наскільки якісно ці кошти освоєно, і яку користь вони справді принесли селу та його жителям. Сьогодні пропонуємо ознайомитися з черговими проектами, 

реалізованими Кернел у населених пунктах Хмельницької й Тернопільської  областей. Бюджет витрат Компанії склав близько 250 тис. грн. 

Подробиці — у наших добірках.

У школу с. Черче (Чемеровецький р-н, У школу с. Черче (Чемеровецький р-н, 

Хмельницька обл.) завдяки коштам від Хмельницька обл.) завдяки коштам від 

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

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

120 стільців120 стільців

КОРИСНИЙ ПОДАРУНОК ДЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Сільські осередки культури зберігають традиції українського народу, 

залишаються місцем, де мешканці збираються поспілкуватися, 

насолодитися виступами аматорів сцени.

На жаль, сільські будинки культури 
потребують значно більшої під-
тримки, ніж та, яку дозволяють їм 

надати скромні бюджети місцевих гро-
мад. Тому з коштами допомагають ті, 
хто розуміє й готовий виконувати благо-
родну місію підтримки культури.

У селі Стуфчинці (Хмельницький 
р-н, Хмельницька обл.) сільський Бу-
динок культури, який очолює Майя 
Григор’єва, творчі колективи постійно 
дбають про те, щоб не стихали пісні й 
лунала музика. Упродовж діяльності 
справжнім довгожителем стала во-
кальна група «Первоцвіт», у якій співа-
ло не одне покоління. Ансамбль — ба-
жаний гість на сільських урочистостях, 
та й родинних також.

Нещодавно компанія Кернел спіль-
но з БФ «Разом з Кернел» порадували 
самодіяльних артистів щедрим подарун-
ком — купили їм баян. Бо ж під акомпа-
немент пісні, особливо народні, звучать 

краще! Інструмент вибирав спеціаліст, 
щоб не витрачати кошти даремно. Тепер 
виступи сільських аматорів мистецтва 
будуть ще яскравішими! А концертів у 
селі чимало. Традиційно виступи відбу-
ваються на державні свята, нині артисти 
вже готують програму до 9 Травня.

Почули ми оцінку й від глядача, 
коли до розмови приєдналася Світ-
лана Земляк, соціальний працівник. В 
силу своєї роботи вона спілкується з 
багатьма місцевими мешканцями, тож 
її думка підкріплена ще й враженнями 
інших людей.

— Фінансова підтримка від Кернел 
справді важлива, бо хто ж іще допомо-
же сільським артистам, які вкладають 
у мистецтво душу, — підкреслює наша 
співрозмовниця. — Зрозуміло, що в 
аграріїв Кернел витрат вистачає, але 
вони все ж знаходять кошти, щоб під-
тримати культуру та село, і за це їм 
щира подяка!

Громада с. Стуфчинці Громада с. Стуфчинці 

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

дякують Кернел за допомогу у придбанні дякують Кернел за допомогу у придбанні 

музичного інструментамузичного інструмента

ОБЛАШТУВАЛИ МЕМОРIАЛ СЛАВИ
Особливим місцем для Великих Каленичів (Полонський р-н, 

Хмельницька обл.) є Меморіал Слави, на гранітних плитах 

якого викарбувані 360 імен воїнів-визволителів. Загинули 

вони, звільняючи село від німецьких загарбників. Дорогою 

ціною далося визволення, бої тривали декілька місяців. У 

1974 році вдячні нащадки побудували Меморіал Слави.

–Минули десятиліття, і наш Меморіал Слави утратив есте-
тичний вигляд, — коментує староста села Валентина 
Хомюк. — Але ми не маємо права забути тих, хто ціною 

життя відвойовував кожну вуличку у загарбників. Тому від імені усіх 
односельців щиро дякую за надану допомогу підприємству  «Енсел-
ко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», які знайшли можливість і 
виділили на облаштування пам’ятника понад 20 тис. грн.

Додамо, що сільська влада торік закупила бордюри, поклала 
брущатку — 120 квадратних метрів, тепер навесні все можна за-
вершити. Більше того, силами громади посаджено туї та самшит, за 
кошти Кернел встановили дві лавочки — прийдуть люди старшого 
віку вклонитися полеглим, матимуть де сісти. Планують у селі ще й 
постамент плиткою обрамити, щоб усе мало якнайкращий вигляд. 
Адже пам’ять поколінь того варта!

Як не міліють навесні струмки, так не зменшується підтримка 

закладів сільської медицини, куди інвестують кошти 

підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

Невеликий осередок первинної ланки медицини, як уже не раз 
наголошувалося, тієї, що найближча до людей, — фельд-
шерсько-акушерський пункт у селі Вербородинці (Староко-

стянтинівський р-н, Хмельницька обл.) обслуговує 300 жителів двох 
населених пунктів. Голова Вербородинської сільської ради Галина 
Борук розповідає, що за останні роки аграрії підприємства «Енселко 
Агро» (Кернел) встановили чотири нових металопластикових вікна, 
а також двері, одні міжкімнатні, інші — в коридорі. Тепер ось знову 
направили фінансування для заміни двох віконних конструкцій.

— Така допомога справді безцінна, — наголошує Галина Яків-
на. — Ми щиро вдячні Кернел за розуміння, з якого народжується 
реальна підтримка. Не можу не згадати ще про один факт. Кернел 
безкоштовно забезпечив наш ФАП дровами на зиму. І для нас це 
не дрібниця, а реальний внесок у справу заради сільської громади. 
Тепер наші медики будуть спокійні — у холодну пору тепло забез-
печене. Спасибі всім, хто в полі дбає про врожай і хто не забуває у 
вирі господарських справ виділити кошти й на таке невелике село, 
як наше. Дай Бог усім здоров’я і благополуччя!

ЧЕРГОВА ДОПОМОГА ЗАКЛАДАМ МЕДИЦИНИЧЕРГОВА ДОПОМОГА ЗАКЛАДАМ МЕДИЦИНИ

Завдяки коштам від підприємства Завдяки коштам від підприємства 

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

у ФАПі с. Вербородинці (Старокостянтинівський р-н, у ФАПі с. Вербородинці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) оновлено віконний фондХмельницька обл.) оновлено віконний фонд

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

та БФ «Разом з Кернел» виділили фінансування на та БФ «Разом з Кернел» виділили фінансування на 

облаштування Меморіалу Слави у с. Великі Каленичі облаштування Меморіалу Слави у с. Великі Каленичі 

(Полонський р-н, Хмельницька обл.)(Полонський р-н, Хмельницька обл.)
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  НАГОРОДЖЕНО НАЙКРАЩИХ

ЛIГА ЧЕМПIОНIВ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018:  
14 березня у Києві відбулося урочисте нагородження в 

рамках професійного конкурсу Ліга Чемпіонів Агробізнесу 

Кернел. Понад 700 гостей зі всіх аграрних підрозділів 

Компанії зібралися, щоб відзначити переможців у 

номінаціях за найвищими показниками виробництва. 

Це ефективні агрономи, механізатори, інженери, 

тваринники, для яких минулий сільськогосподарський 

сезон став часом рекордних врожаїв та досягнень.

ЄВГЕН ОСИПОВ 
Генеральний директор Кернел

«2018-й сільськогосподарський сезон 
став для Агробізнесу Кернел вдалим та 
результативним. Більше того, за роки ро-
боти таких показників з урожайності ми 
ще не досягали. І, безперечно, вони стали 
можливими завдяки внеску кожного спів-
робітника Компанії. Рекордну урожайність 
ми отримали фактично з усіх культур — ку-
курудзи, сої, соняшника тощо. Варто за-
уважити, що Кернел досягає відмінних ре-
зультатів не лише в сільськогосподарській 
сфері, а й в інших сегментах — перевалці 
та прийомі збіжжя, трейдингу, виробництві 
олії. Наприклад, торік наша Компанія від-
крила вікно в Китай для українського шро-
ту. Тобто кожен підрозділ працює для того, 
щоб підвищувати загальну ефективність. 
І це однозначно командна робота, ніхто з 
нас окремо не може досягти того, чого ми 

досягаємо разом, командою. Безумовно, Кернел — це Компанія-лідер, тому нашу ді-
яльність постійно освітлюють, аналізують. Відповідно, ми повинні не лише підтримува-
ти лідерські позиції на ринку, а й показувати приклад його учасникам. Пайовики агро-
підприємств Кернел мають одержувати кращу орендну плату, ніж орендодавці інших 
агровиробників. Співробітники повинні бути мотивовані з точки зору заробітних плат 
та умов праці, наші партнери-сільгоспвиробники мають бути задоволені умовами 
співпраці й можливостями, які їм надає Компанія. Окремо зупинюся на такій важливій 
темі, як інновації. Це шлях, який Кернел обрав для себе вже давно, і ми не можемо 
діяти інакше. Ми віримо, що це правильний вибір, адже Компанія впроваджує сучасні 
технології в Агробізнесі. У багатьох технологічних процесах ми є першими — в точному 
землеробстві, у диференційованому внесенні добрив, у роботі агрохімлабораторії, ми 
впроваджуємо ІТ-продукти тощо. А все тому, що сьогодні світ змінюється дуже швид-
ко. І ми повинні сприймати ці зміни як поштовх до зростання та нових можливостей. А 
ще з кожним новим днем стає все більш зрозуміло, що в Агробізнесі достатньо резер-
вів, щоб рухатися вперед, розвиватися, змінювати країну та створювати майбутнє».

ІГОР ЧИКІН 
Директор Агробізнесу Кернел

«У 2018 році Україна зібрала рекордний 
урожай — 86 млн тонн збіжжя. Це підвищує 
планку для всіх аграріїв країни, зокрема 
й для Агробізнесу Кернел. Що ж до нашої 
Компанії, то ми також досягли високих ре-
зультатів, виростили 3,3 млн тонн зерна.
Хочу відзначити, що, незважаючи на успі-
хи, ми повинні шукати резерви, про які ми 
багато й часто говоримо. Я вважаю, що 
найголовніший резерв для нас — це ми 
з Вами, це наші люди, з якими ми щодня 
працюємо пліч-о-пліч. Тому що всі ідеї, всі 
ті інновації, які рухають Компанію вперед, 
передусім народжуються всередині нас. 
Тому ми приділяємо значну увагу мотива-
ції співробітників. І тут мова не лише про 
матеріальну мотивацію у вигляді заробіт-
них плат. До речі, за останні чотири роки 
середня заробітна плата зросла у 2,5 разу. 

Компанія також багато інвестує в інфраструктуру для створення гідних умов праці. 
Ми допомагаємо в особистісному та професійному розвитку наших співробітників. 
Бо найголовніша інвестиція, від якої отримуєш найбільші дивіденди, — це, перш за 
все, інвестиція в довіру всередині команди. Адже саме відкриті взаємини допоможуть 
створити той колектив, якому не буде рівних. Кожному величезна подяка за внесок та 
командну роботу. Ми йдемо в правильному напрямку, і вважаю, що з нашими підхода-
ми Компанія приречена на успіх».

КОМЕНТАРІ МЕНЕДЖМЕНТУ:

ВРАЖЕННЯМИ ДIЛЯТЬСЯ ЧЕМПIОНИ, СПIВРОБIТНИКИ 
АГРОПIДПРИЄМСТВ КЕРНЕЛ У РЕГIОНI

МИКОЛА ОСТРОВЕРХА 

Провідний агроном на 
підприємстві «Агрополіс» 
(Кернел)

«Цьогорічний захід, приуро-
чений до підбиття підсумків конкурсу «Ліга 
Чемпіонів Агробізнесу Кернел», вразив ви-
соким рівнем організації та емоційністю. Це 
коли ти відчуваєш свою потрібність, коли 
тебе цінують як професіонала. Для мене та 
моєї команди це не перша перемога, у своїй 
колекції ми маємо вже вісім нагород. Та не-
зважаючи на це, щороку намагаємося дося-
гати нових результатів. А ще у нас є мрія — у 
сезоні 2019 року отримати статуетки пере-
можців з усіх пріоритетних культур. Окремо 
хочу подякувати колегам за самовідданість 
та злагоджену працю, бо ж один у полі не 
воїн, і кожен з нас доклав максимум зусиль 
для того, щоб стати Чемпіонами».

НАТАЛІЯ ГРИНЧУК

Провідний агроном на під-
приємстві «Енселко Агро» 
(Кернел)

«Як на мене, проведення таких конкурсів, як 
«Ліга Чемпіонів Агробізнесу Кернел», дуже 
важливе для наших виробничих команд. 
Оскільки наразі 50% колективу — це молоді 
та амбіційні фахівці, яких потрібно стиму-
лювати на результат. І саме Ліга є одним з 
інструментів. Разом з цим хочу акцентувати, 
що перемога у сезоні-2018 — це показник 
роботи всієї команди: різноробочих, водіїв, 
механізаторів, агрономів, інженерів. Бо ко-
жен з нас зробив свій внесок, наблизив нас 
до лідерства. Дякую за це всім! Переконана, 
що в майбутньому ми доповнимо список 
своїх нагород за кращу урожайність озимої 
пшениці та кукурудзи нагородами за уро-
жайність соняшника та ріпаку, щоб мати, як 
то кажуть, повний комплект».

ОЛЕГ СЕМЕНЮК

Провідний агроном на 
підприємстві «Агрополіс» 
(Кернел)

«Як на мене, потреба та 
важливість таких конкурсів навіть не обго-
ворюється. Бо «Ліга Чемпіонів Агробізнесу 
Кернел» — це найкращий мотиватор. Бо 
коли підіймаєшся на сцену — отримуєш такі 
відчуття, що не передати словами. Це зали-
шається в пам’яті назавжди. Це тріумф твоїх 
щоденних старань та роботи твоєї команди. 
Саме тоді розумієш, що рік пройшов не-
даремно. Що ви зуміли посіяти, виростити 
та зібрати урожай, досягнути поставлених 
цілей, що ви команда, яка вміє працювати і 
знає, як правильно, професійно та якісно ви-
конувати свої обов’язки!»

МИКОЛА СОЦЬКИЙ

Провідний агроном на під-
приємстві «Енселко Агро» 
(Кернел)

«Вважаю, що запорукою 
будь-яких перемог є професіоналізм та 
злагодженість у колективі, спільне бажання 
натхненно працювати, вміння довіряти та 
допомагати одне одному. Саме з цього по-
чинається успіх — твій особистий, твоєї ко-
манди, твоєї Компанії. І сьогодні нашим най-
більшим здобутком є наші фахівці, всі без 
винятку, та спільне розуміння того, що ми 

робимо дійсно важливу справу. Що ж до інших 
чинників, які також допомогли нам у досягнен-
ні рекордної урожайності, то тут можу назвати 
сприятливі погодні умови, чіткість виконання 
всіх технологічних операцій. Наразі ми уві-
йшли в новий сільськогосподарський сезон, 
тому всім хочу побажати терпіння на шляху до 
досягнення нових рекордних показників!»

РУСЛАН ПРАВУК

Провідний агроном на під-
приємстві «Енселко Агро» 
(Кернел) 

«Напевно, кожна людина, у 
якій би сфері вона не працювала, прагне бути 
відзначеною, хоче, щоб її праця була оцінена, 
бо це однозначно мотивує на ще більші про-
фесійні здобутки. Саме конкурс «Ліга Чемпі-
онів Агробізнесу Кернел» є для нас, аграріїв, 
тим стимулом, який допомагає акумулювати 
всі наші ресурси, долати негаразди та отри-
мувати гарний результат. Бо, як не крути, 
командам виробничих кластерів Компанії 
приємно виходити на сцену, отримувати ста-
туетки, знати, що вони найкращі, бути прикла-
дом для колег. Той, хто хоча б раз мав такі від-
чуття, ставить собі за мету щороку бути там, 
серед Чемпіонів. Щодо моєї команди, хочу 
висловити подяку кожному за спрацьованість 
та професійність, за відповідальність та мак-
симальну самовіддачу».

МИКОЛА АНТОНЮК

Провідний агроном на під-
приємстві «Енселко Агро» 
(Кернел)

«Будь-яка перемога почи-
нається з рішення натхненно працювати та 
відповідально підходити до виконання своїх 
обовязків. А ще — не опускати руки та гід-
но долати труднощі, щоб усе виконувалося 
згідно з планами, нормами, процедурами. 
Точність та вчасність — це головне правило 
аграрія, бо навіть незначна похибка здатна 
звести нанівець всі старання. Наша пере-
мога в конкурсі «Ліга Чемпіонів Агробізнесу 
Кернел» стала можлива, бо ми мінімізували 
всі ризики, повноцінно включилися у вироб-
ничий процес, згуртувалися в колектив, який 
має спільну мету, — отримувати високі врожаї 
та бути лідерами. Переконаний, що цьогоріч-
ний захід зарядив на перемогу всіх присутніх, 
навіть тих, хто перебуває на початку шляху до 
отримання цієї нагороди».

ВОЛОДИМИР СТЕЛЬМАХ

Провідний агроном на під-
приємстві «Енеслко Агро» 
(Кернел)

«Уже декілька років поспіль 
моя команда прагнула здобути нагороду «Ліги 
Чемпіонів Агробізнесу Кернел», проте щоразу 
нам не вистачало півкроку до цього. У сезоні 
2018 року нам вдалося досягти поставленої 
мети, ми одержали рекордну урожайність од-
разу з двох культур — сої та кукурудзи. Шлях 
до чемпіонства приніс чимало позитивних 
змін. Передусім у нашому колективі змінило-
ся ставлення до роботи, ми зрозуміли, що є 
командою, яка здатна досягати результатів. 
Кожен з фахівців відповідально підходив до 
поставлених завдань, усі процеси — закриття 
вологи, посів, догляд, збирання — були прове-
дені якісно та в оптимальні терміни. Словом, 
ми старалися, тому не могли не потрапити до 
числа найкращих аграріїв Кернел».
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 ЗАРЯДЖАЮТЬ, ПЕРЕМАГАЮТЬ, НАДИХАЮТЬ

ЧЕМПIОНИ ЛIГИ АГРОБIЗНЕСУ КЕРНЕЛ – 2018 
співробітники агропідприємств Хмельниччини й Тернопільщини

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АГРОБІЗНЕСУ КЕРНЕЛ» — СПІВРОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ Й ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

П. І. П/Б ЧЕМПІОНА ПОСАДА ПІДПРИЄМСВО 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

Наталія Ігорівна Гринчук Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

Олег Іванович Семенюк Провідний агроном «Агрополіс» (Кернел) 

Микола Володимирович 

Соцький  
Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ ОЗИМОГО РІПАКУ 

Руслан Леонідович Правук Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

Микола Володимирович 

Соцький   
Провідний агроном  «Енселко Агро» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОНЯШНИКА

Микола Іванович 

Островерха   
Провідний агроном «Агрополіс» (Кернел) 

Микола Васильович 

Антонюк 
Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

Микола Володимирович 

Соцький 
Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ КУКУРУДЗИ

Микола Іванович 

Островерха 
Провідний агроном «Агрополіс» (Кернел) 

Наталія Ігорівна Гринчук Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

Володимир 

Аполлінарійович Стельмах 
Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СОЇ

Микола Іванович 

Островерха 
Провідний агроном «Агрополіс» (Кернел) 

Микола Васильович 

Антонюк 
Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел) 

Володимир 

Аполлінарійович Стельмах 
Провідний агроном «Енселко Агро» (Кернел)

Команда Чемпіонів — співробітників підприємств Команда Чемпіонів — співробітників підприємств 

«Енселко Агро» (Кернел) та «Агрополіс» (Кернел)«Енселко Агро» (Кернел) та «Агрополіс» (Кернел)



ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
ТОВ «Енселко Агро» (Кернел)

ОПЕРАТОР ЗЕРНООЧИСНОЇ МАШИНИ

(с. Слобідка Рахнівська, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)

 Готовність до фізичної роботи, бажано мати досвід 

роботи.

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

(с. Солобківці, Ярмолинецький р-н, Хмельницька обл.)

 Готовність до фізичної роботи.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни 

Хмельницької обл.)

 Наявність посвідчення (категорія А1, А2, Н).

 Досвід роботи від 3 років.

ОХОРОННИК

(Віньковецький, Дунаєвецький, Ярмолинецький р-ни 

Хмельницької обл.)

 Наявність власного автомобіля.

 Вміння користуватись телефоном.

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)

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА

(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

 Наявність посвідчення (категорія А1, А2, Н).

 Досвід роботи від 3 років.

Контактна особа: Марія Новицька, тел.: (050) 375-82-34
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

Сергій Федорович ЛавровСергій Федорович Лавров      
 Посада:Посада:  Провідний агроном на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), Провідний агроном на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), 

Старосинявський р-н, Хмельницька обл.Старосинявський р-н, Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2015 року з 2015 року

«Ще з раннього дитинства я був привчений до роботи на землі. У нас у родині 
завжди було чимале господарство, городні масиви. І я, на відміну від своїх одно-

літків, з натхненням допомагав у їхньому обробітку батькам. Уже в підлітковому віці остаточно пере-
конався, що сільське господарство — це моя стихія. Хоча на той час серед молоді професія агронома 
асоціювалася з чимось непрестижним, бо всі хотіли бути юристами, економістами, я все-таки ризикнув 
і вступив до аграрного вишу. І, як бачите, не прогадав. Адже сьогодні сільське господарство — основа 
економіки країни, це інноваційно, сучасно та прибутково. Тим більше коли працюєш у Кернел — у Ком-
панії, яка є лідером галузі, яка конкурує навіть на європейському та світовому ринках. Наразі моя зона 
відповідальності — це масиви у Старосинявському районі Хмельниччини, в цілому близько 8200 га зем-
лі. Пріоритетними культурами тут є озима пшениця, соняшник, кукурудза. Посів здійснюємо відповідно 
до розробленої  сівозміни, із застосуванням найефективніших технологій, насіння та добрив світових 
виробників. А ще використовуємо масу інновацій — це й супутниковий моніторинг, і власні метеостан-
ції, і точне землеробство. Все для того, щоб отримати  високу урожайність із найменшим показником 
виснаження ґрунту. А ще в Кернел розроблено ряд мотиваційних програм для персоналу, тут кожен 
може отримати важливий досвід і знання, професійно зростати та розвиватися. Тому найамбітнішим 
фахівцям, які прагнуть досягти успіху в аграрній сфері, раджу звертатися саме сюди, у Компанію, яка 
зможе виправдати навіть найвищі сподівання. Чи вважаю я себе успішним? Певною мірою так, бо робо-
та в Кернел — це вже успіх. Звичайно, маю ще чимало нереалізованих планів і задумів, які найближчим 
часом, переконаний, втілю в життя. Адже тут головне — навчитися ефективно використовувати всі на-
явні ресурси, рухатися тільки вперед та мати поруч команду однодумців і професіоналів».

Ростислав Ростислав 

Олександрович БлащукОлександрович Блащук      
 Посада:Посада:  Фахівець з технології Фахівець з технології 

на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), на підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), 
Кам’янець-Подільський  р-н, Хмельницька обл.Кам’янець-Подільський  р-н, Хмельницька обл.

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 3014 року з 3014 року

«Про діяльність Кернел я знав давно, оскільки на одному з підприємств Ком-
панії працював мій батько. Коли у 2014 році була відкрита вакансія на Хмель-
ниччині, я вирішив працевлаштуватися, пройшов конкурсний відбір та спів-
бесіду. Так розпочався мій кар’єрний шлях у цій Компанії. Чому саме Кернел? 
Бо, як то кажуть, не з чуток знав, що це потужний гравець аграрного ринку. 
Компанія мотивує не лише на результат, а й на особистісний і професійний 
розвиток, ти відчуваєш відповідальність за виконані завдання та прагнеш 
бути кращим, удосконалюватися. Інакше кажучи, Кернел допомагає тобі ру-
хатися вперед, ставати успішним і затребуваним спеціалістом. Наразі я пра-
цюю у мехзагоні № 4, територіально це поля Кам’янець-Подільського району, 
близько 2 тис. га землі перебувають під моїм контролем. Сіємо здебільшого 
кукурудзу та соняшник. У минулому сезоні мали рекордну урожайність із цих 
культур, навіть перевиконали заплановані показники. Цьогорічний сезон та-
кож стартував. Проведено операції із закриття вологи, внесено мінеральні 
добрива, пройшла передпосівна культивація, з дня на день почнемо сіяти. 
Тож хочу побажати нам ефективності та успіхів, адже над цими показника-
ми ми працюємо щодня, створюючи стабільне майбутнє заможної аграрної 
країни».

Представники Компанії завжди 
відкриті до конструктивного 
діалогу з сільськими громада-

ми, місцевою владою та своїми орен-
додавцями, адже працюють прозоро, 
у межах чинних норм українського за-
конодавства.

Тож у час, коли вже підбиті під-
сумки минулого сезону, а на горизон-
ті — нові завдання й новий хлібороб-
ський рік, на території присутності 
Компанії відбуваються зустрічі кер-
нелівців з жителями підопічних сіл, 
орендодавцями.

Аналогічні заходи нещодавно 
пройшли у селах Бабинці та Шупар-
ка на Тернопільщині. На них пред-
ставники підприємства «Агрополіс» 
(Кернел) та місцеві громади кон-
структивно та виважено обговорили 
чимало важливих питань. Деталі — у 
коментарях.

Іван Гижка, орендодавець (с. Бабинці, 
Борщівський р-н)

«Мені цікаво все, що відбувається в 
аграрному секторі країни. Постійно 
читаю, аналізую, думаю, у якому на-
прямі розвиватиметься українське 
село. Про це можна говорити годи-
нами, адже Україна багата землями 
й тут можна мати високі врожаї. Це 
я й на власному досвіді знаю, бо ба-
гато років працював і в радгоспі, і у 
фермера на вирощуванні органічних 
овочів. Про компанію Кернел, якій я 
віддав в оренду землю, можу сказа-
ти, що це відповідальний сільгоспви-
робник, з грамотним управлінням. Ці 
аграрії вміють пояснити стан справ, 
уміють спілкуватися з людьми — а це 
важливо. Та найголовніше, що під-
тримує рівень довіри до кернелівців, 
— те, що вони виконують свої зо-
бов’язання перед нами, орендодав-
цями. Що пообіцяли — платять. Тому 
селяни й відгукуються позитивно. А 
ще в Компанії ставляться до людей з 

  АКЦЕНТАКЦЕНТ

ДIАЛОГИ З ПАЙОВИКАМИ ТРИВАЮТЬ
Глибоке розуміння того, що пайовик — це передусім партнер, з яким потрібно відповідально будувати 

відносини, виконувати всі домовленості, зазначені в договорах оренди, є основним принципом у роботі 

агропідприємств компанії Кернел.

повагою. Якщо беремо на паї зерно, 
розвозять по садибах; якщо хтось за-
хворів, допомагають на лікування. Та 
при цьому й про сільські проблеми не 
забувають. Дорогу ось підсипали, і 
вже, здається, легше стало. Загалом 
враження від методів роботи керне-
лівців, результатів їхнього господа-
рювання й ставлення до людей — по-
зитивне».

Віталій Солтицький, бабинецький 
сільський голова (Борщівський р-н)

«Кернел господарює у селі Бабин-
ці з 2015 року. Свої паї в оренду цій 
Компанії віддало майже 85% тих, хто 
має землю. Звичайно, і для сільської 
ради аграрії стали партнером у тому, 
що стосується життєдіяльності гро-
мади. Наша співпраця розвивається 
у двох напрямах: перший — вико-
нання соціальних домовленостей, у 
рамках яких уже, наприклад, зробле-
но ремонт Будинку культури. Другий 
напрям — благодійна допомога. Так, 
Компанія підтримує школу, церковну 
громаду.
Зрозуміло, що є й проблеми, які 
повинні розглядатися на загально-
державному рівні, бо в глобальному 
масштабі ні ми, ні наші сільгоспви-
робники не можуть вплинути на їхнє 
вирішення».

Борис Гуляков, орендодавець, 
колишній голова сільської ради, 
с. Шупарка (Борщівський р-н)

«Свою землю довірив Кернел, адже 
це сучасна агрокомпанія, про яку я 
багато чув. На зборах, які відбулися 
в Шупарці, люди позитивно оціню-
вали роботу цих аграріїв, претензій 
не було. Пайовики приємно вражені, 
що зерно на паї розвозиться додому, 
куди сказав, туди вантажники мішки 
й покладуть. Для людей старшого 
та похилого віку, до яких належить 
більшість пайовиків, дуже важли-
ва конкретна увага, підкріплена ді-
лом. Колись я працював головою 
сільської ради, часи були інші, але я 
знаю, як важливо, коли є організації, 
котрі можуть допомогти. Адже справ 
та проблем вистачає! Підтримка 
від компанії Кернел селу надається 
значима, ми, місцеві мешканці, її 
бачимо. Передусім Компанія взя-
лася впорядковувати дороги. За-
везли щебінь, позасипали ями та 
болото. І, хоч представники Кернел 
й не шляхрембуд якийсь, а дороги 
зробили. Бо розуміють, що крім них 
немає кому. Знаю, що долучилися до 
ремонту Будинку культури, постійно 
допомагають сільській медицині. І 
це, звичайно, радує».

У березні зустрічі представників підприємства «Агрополіс» (Кернел) У березні зустрічі представників підприємства «Агрополіс» (Кернел) 

з пайовиками пройшли у низці сіл Тернопільщиниз пайовиками пройшли у низці сіл Тернопільщини
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ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  БЛАГОУСТРІЙБЛАГОУСТРІЙ

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 беззаперечне 
лідерство в усіх напрямках діяльності у ре-
гіонах присутності та світових рейтингах. 
Протягом 10 років акції Компанії торгують-
ся на Варшавській фондовій біржі. У 2011 
році IPO Кернел було визнано найкращим 
у країнах Центральної та Східної Європи 
за всю історію цієї біржі. З року в рік Ком-
панія лідирує в рейтингах найкращих ро-
ботодавців. У 2016-му Кернел визнано 
найбільш прозорою Компанією галузі АПК 
відповідно до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні. У 2017 році Кернел 
успішно дебютував на ринку євробондів, 
розмістивши на Ірландській фондовій біржі 
п’ятирічні облігації. На частку Кернел при-
падає близько 8% світового виробництва 
соняшникової олії. Торговельнi марки Ком-
панії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Свою продукцію 
Кернел постачає у більш ніж 60 країн світу, 
серед основних ринків збуту — Індія, країни 
Євросоюзу, Єгипет і Туреччина. Переробні 
потужності Кернел становлять 3,5 млн тонн 
насіння соняшника на рік. Iз 2010 року Кер-
нел активно розвиває власне  сiльгоспви-
робництво. 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 виро-
щуючи власну на 550 тис. га землі. Спiльно 
з виробничою дiяльнiстю проводиться тiс-
на спiвпраця з громадами сiл i малих мiст 
на територiї присутностi агропiдприємств 
Кернел. Основне завдання — фiнансово-
матерiальна пiдтримка громадських iнiцi-
атив, соцiальної сфери населених пунктiв 
з метою пiдвищення рiвня життя та добро-
буту населення. У 2013 роцi всi соцiальнi 
iнiцiативи Компанiї об’єднали в програму 
пiдтримки територiальних громад «Разом 
з Кернел». Для реалiзацiї цiєї програми 
агропiдприємства Компанiї створили од-
нойменний Всеукраїнський Благодiйний 
фонд «Разом з Кернел». У Хмельницькій 
області Компанія обробляє землі в Кам’я-
нець-Подільському, Віньковецькому, Го-
родоцькому, Дунаєвецькому, Новоушиць-
кому, Чемеровецькому, Ярмолинецькому, 
Красилівському, Старокостянтинівському, 
Старосинявському, Волочиському, По-
лонському, Славутському, Летичівському 
та Хмельницькому районах області. На 
Тернопільщині Кернел орендує земельні 
наділи в Чортківському, Борщівському, За-
ліщицькому, Бучацькому, Лановецькому 
районах. На вказані підопічні території по-
ширюються й соціальні програми Благо-
дійного фонду.

У ВЕСНУ – З ОБЛАШТОВАНИМИ ДОРОГАМИ

Торік протягом весняно-літнього періоду 
за фінансування підприємств «Енселко 
Агро» (Кернел) та «Агрополіс» (Кернел) 

було приведено до ладу транспортні артерії 
у десятках населених пунктів Хмельницької 
й Тернопільської областей. На це витрачено 
близько 2 млн грн. Цьогорічна весна не стала 
винятком і розпочалася з чергових проектів ре-
монту доріг, у яких взяли участь аграрії Кернел.

Дорога — не просто лінія на карті. Це 
пульсуюча жила, по якій рухається життя. Чи то 
йдеться про сільську дорогу, що виводить на 
центральну трасу, чи про шлях, що в’ється до 
сусіднього села, куди щодня відправляється 
шкільний автобус з дітьми, — всі дороги одна-
ково важливі. Про це розповідають наші спів-
розмовники — представники громад регіону.

Василь Ананчук, віньковецький селищний голова 
(Хмельницька обл.)

«Традиційно дороги є великим клопотом для 
місцевих громад. І якби не допомога від під-
приємства  «Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» у цій справі, нам було б не-
легко. Наразі ми закінчили вивезення щебеню 
для ремонту доріг. Компанія оплатила придан-
ня 500 т цього матеріалу на суму 40 тис. грн і 
своїм транспортом перевезла його до селища. 
Така допомога від Кернел значима, і місцеве 
населення про неї знає. Тепер ми власними 
силами розвеземо щебінь до місць ремонтів і 
зробимо все, щоб облаштувати дороги. Зага-
лом, співпрацюємо з «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» у питаннях реалізації 
багатьох корисних і потрібних проектів. І агра-
рії Компанії ніколи не підводять. Більше того, 
ми маємо спільні плани. Наприклад, проект із 
водопостачання, з проведення ремонтів у ди-
тячих садочках, яких на балансі селищної ради 
два. Переконаний, нам усе вдасться».

Олександр Кацемір, голова Віньковецької ра-
йонної державної адміністрації 
(Хмельницька обл.)

«Ми розуміємо, що сьогодні агропідприєм-
ство-орендар, що обробляє земельні наділи, 
є основою життєдіяльності сільських населе-
них пунктів. Познайомившись з роботою під-
приємства «Енселко Агро» (Кернел), відношу 
цього сільгоспвиробника до тих інвесторів, які 
разом з людською землею беруть на себе від-
повідальність і за добробут громад. Бачу, що 
аграрії Кернел ідуть людям назустріч у важли-
вих питаннях, допомагають вирішувати про-
блеми. Якщо співпраця так складатиметься 
й надалі, зможемо зробити багато корисних 
справ. Виникла проблема з дорогами на те-
риторії Карачієвецької сільради — Компанія 
підставила плече й ми разом знайшли рішен-
ня. Техніка Кернел працює на транспортуванні 
щебеню та інших матеріалів для ремонту. Крім 
того, з місцевими запасами корисних копалин 
нам допомогла сама природа. У кар’єрі по-
близу села є пісок з камінням, пісок з глиною —
коли віднайшли таке джерело матеріалів, 
звернулися до мене як до керівника району, 
мовляв, як нам бути. А Кодекс про надра до-
зволяє органам місцевого самоврядування 
використовувати наявні запаси для потреб 
громади, але тільки на її території. Цим і ско-
ристалися. Я побував на сесії сільської ради, 
почув позицію голови й депутатів, які проголо-
сували й дали дозвіл використати матеріали 
з кар’єру для ремонтних робіт. Тоді «Енселко 
Агро» (Кернел) почало транспортувати суміш 
на дороги. І це врятувало ситуацію з обла-

Для агропідприємств компанії Кернел пріоритетним 

напрямом соціальної політики є фінансова підтримка 

капітальних та поточних ремонтів сільських доріг і шляхів 

районного значення. Компанія направляє кошти для того, 

щоб покращити стан дорожнього покриття у сільських 

населених пунктах. 

штуванням транспортних артерій у населених 
пунктах сільради».

Олександр Боднар, голова Карачієвецької 
сільської ради (Хмельницька обл.)

«Завдяки підтримці «Енселко Агро» (Кернел) 
вдалося зробити дуже потрібну справу, яка 
стосується облаштування доріг місцевого 
значення. Ідею використати матеріал з міс-
цевого кар’єру обговорили з представниками 
Компанії та районної державної адміністрації. 
Керівник РДА Олександр Кацемір приїхав на 
сесію, поспілкувався з депутатами, які, ви-
слухавши всі аргументи, прийняли рішення, 
адже воно стосується людей у всіх чотирьох 
населених пунктах сільської ради. На сесії 
також були присутні представники «Енселко 
Агро» (Кернел) Руслан Ляховченко та Микола 
Кубаш. Вони розповіли про проекти, які Ком-
панія реалізувала в селі. І таких прикладів —
чимало. Скажімо, Кернел допоміг двом на-
шим школам: для НВК у с. Калюсик придбано 
комп’ютерну техніку, а у школу села Карача-
ївці — сучасні мультимедійні дошки. Компанія 
надає благодійну допомогу й осередкам ду-
ховності: для одного придбали пилосос, для 
іншого — високу металеву драбину. Також 
аграрії завжди виділяють кошти на проведен-
ня храмового свята. Та й взагалі, наш депутат-
ський корпус співпрацює з Компанією-орен-
дарем у різноманітних питаннях, і саме так, 
спільно, ми вирішили питання з кар’єром. До 
речі, матеріал з кар’єру підприємство тран-
спортує за власний рахунок. Крім того, «Ен-
селко Агро» (Кернел) вже здійснило оплату 
щебеню в ДП «Нігинський кар’єр». Нині обго-
ворюємо надання транспорту й перевезення 

матеріалу для ремонтів  до наших населених 
пунктів».

Людмила Данілова, депутат Карачієвецької 
сільської ради, приватний підприємець 
(Хмельницька обл.)

«Коли на сесії сільської ради зайшла мова про 
використання кар’єру, я підтримала це рішен-
ня, адже воно стосується благоустрою наших 
населених пунктів і надає можливість хоч трохи 
упорядкувати дороги. У тому, що підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) іде на співпрацю, відпо-
відально ставиться до своїх обіцянок перед людь-
ми, я бачу позитив. Пообіцяли, що на перевезен-
ні природного матеріалу з кар’єру працюватиме 
чотири вантажівки, так і є — транспортують. За 
селом у нас є об’їзна дорога, плануємо і її над-
сипати, порівняти — це буде корисна справа».

Алла Дубчак, староста села Глібів (Новоушиць-
кий р-н, Хмельницька обл.)

«Для нас, як і для кожного сільського населеного 
пункту, стан доріг — питання актуальне. Намага-
ємося покращувати сільські та польові дороги, 
покриття по вулицях. І в цьому нам допомагає 
підприємство  «Енселко Агро» (Кернел). Цієї 
весни перевезли транспортом Компанії 150 
тонн відсіву. Це не перший успішний досвід 
співпраці з Компанією. Завдяки партнерству й 
допомозі від Кернел вдалося підремонтувати 
майже півтора кілометра дороги в селі Гута-
Глібівська. «Енселко Агро» (Кернел) оплатили 
екскаватор, перевезли 220 тонн матеріалу для 
часткового ремонту доріг. Приємно, що Компа-
нія розуміє важливість утримання доріг і йде у 
цьому нам назустріч. А ще багато чого хочеться 
зробити на перспективу».

У селах Хмельниччини за підтримки підприємства У селах Хмельниччини за підтримки підприємства 

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

ремонти дорожнього покриттяремонти дорожнього покриття
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Âåëèêîäíÿ çäîáà â³ä Âàëåíòèíè Êàðïåíêî, 
æèòåëüêè ñ. Îõ³íüêè, ùî íà ×åðí³ã³âùèí³.
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2 ë
ñèðîâàòêè

 200 ãð
âåðøêîâîãî ìàñëà

7
ÿºöü

 300 ãð
ñìåòàíè

äð³æäæ³, áîðîøíî,
ñ³ëü, öóêîð, âàí³ëü. 

ÖÅ ÂÑÅ ÇÌ²ØÓªÌÎ
ÒÀ ÇÀËÈØÀªÌÎ: 2-3 ãîä. 250Ñ

 Ïåðåä òèì, ÿê ò³ñòî çàëèâàºòüñÿ ó ôîðìè,
ìîæíà çà áàæàííÿì äîäàòè ðîäçèíêè, öóêàòè. 

1 ãîä.

Âèï³êàòè
Ìîæíà ïðèêðàñèòè 
çáèòèì ÿéöåì òà 
öóêðîì
ç ïðèñèïêîþ. 

ВIТАЄМО!

ВАКАНСІЇКАР’ЄРНОЇ
ПРОГРАМИКЕРНЕЛ

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

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Київ

Управляюча компанія

ФАХІВЕЦЬСУПРОВОДЖЕННЯБАНКІВСЬКИХОПЕРАЦІЙ
Київ

Управляюча компанія

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

Волочиського району Хмельниччини:

•18 квітня — Лідію Михайлівну Ящук 
із с. Бубнівка;
•24 квітня — Олександру Степанівну Матвєєву 
з с. Трительники.

Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго — довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

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

сіл Старокостянтинівського району 
Хмельниччини:

•2 квітня — Івана Романовича Лисого 
з м. Старокостянтинів;
•20 квітня — Ганну Степанівну Франчук 
із с. Гнатки;
•27 квітня — Ольгу Євгенівну Зінчук 
із с. Веснянка;
•5 травня — Олену Павлівну Приказчикову 
з с. Воронківці.

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів щирих привітань, 
Від зірки — здійснення бажань! 

Від сонця — світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 
Хоч не спинити часу лік, 

Нехай щастить весь довгий вік!

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

Старосинявського району Хмельниччини:

•15 квітня — Олексія Івановича Мазура 
з с. Миколаївка;
•17 квітня — Василя Михайловича 
Коцюбинського з с. Паньківці;
•28 квітня — Галину Кирилівну Гуцалюк 
із с. Лисанівці.

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.

«Запам’ятався нашим односель-
цям святковий день 8 Берез-
ня, коли в місцевому Будинку 

культури відбулося урочисте дійство, 
присвячене жінкам-берегиням. Людно 
було в залі, адже на свято підвезли всіх 
бажаючих з інших населених пунктів.

Порадували програмою місцеві ар-
тисти, вклавши у виступ усі свої творчі 
сили. Доповнили програму школярі. А 
батьки вітали юних артистів аплодис-
ментами, радіючи, що їхні діти розви-
ваються під керівництвом досвідчених 
наставників.

Свято прикрасили чудові квіти, ко-
шти на придбання яких виділило під-
приємство «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Така увага при-
ємна людям, адже означає турботу, ба-
жання подарувати гарний настрій. І за 
це — велике спасибі! Додам, що це не 
єдиний приклад співпраці з Кернел —
маємо чимало результатів, які прино-
сять користь громаді.

Серед значимих об’єктів, що по-
ліпшили благоустрій села, обов’язко-
во називаємо водогін, в облаштуванні 
якого фінансово допомогла Компанія. 
Крім того, Кернел виділив кошти для 
проведення ремонту спортивної зали 
місцевої школи. Розпочали практично 
з нуля, а сьогодні подивишся — чудове 
сучасне приміщення, де учні залюбки за-
ймаються фізкультурою. За таку увагу до 
освітнього осередку, де нині навчається 
140 дітей, щиро вдячні батьки та педаго-
гічний колектив. Уже в цьому році Компа-
нія направила фінансування на нові вікна 
в школу, щоб дітям було затишно у стінах 
навчального закладу.

Зрозуміло, що всіх актуальних про-
блем сільської громади не вирішити за 
один раз. Але можу щиро сказати, що 
наша співпраця з Компанією вимірюєть-
ся не тільки сотнями тисяч гривень, що 
вже вкладені у сільські території, а ще 
й відповідальним ставленням аграріїв 
до своїх обіцянок. Це дає і мені як сіль-
ському голові, і всій громаді надію на ре-
алізацію багатьох потрібних і корисних 
справ. Адже нам тут жити й працювати, 
відкривати дорогу у світ новим поколін-
ням, що зростають на прекрасній укра-
їнській землі».

З повагою, Анжела Стецюк, вільховецький 

сільський голова (Чемеровецький р-н., 

Хмельницька обл.)

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

СПIВПРАЦЯ, 
ЩО ДАРУЄ ЛЮДЯМ 

РАДIСТЬ

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

сіл Полонського району Хмельниччини:

•3 квітня — Аллу Миколаївну Конопліцьку 
з с. Білецьке;
•13 квітня — Галину Павлівну Шкледу 
з с. Мала Шкарівка;
•13 квітня — Филимона Тихоновича 
Новодворчука з с. Малі Каленичі;
•28 квітня — Олену Артемівну Кучер 
із с. Коханівка;
•28 квітня — Сергія Івановича Олексюка 
з с. Великі Каленичі.

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 «Енеслко Агро» 
(Кернел) вітає іменинників місяця — жителів 

села Волиця, що у Красилівському районі 
Хмельниччини:

•8 квітня — Марію Іванівну Діхтяр;
•18 квітня — Анатолія Ананійовича 
Кондратюка.

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!

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

сіл Хмельницького району Хмельниччини:

•4 квітня — Василя Івановича Бабія 
з с. Гнатівці;
•4 квітня — Марію Потапівну Денисюк 
із с. Терешівці;
•16 квітня — Олександра Олександровича 
Перця з с. Водички;
•28 квітня — Ганну Василівну Попович 
із с. Водички.

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,

Але в Вашій душі та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Тож нехай це тепло зігріває усіх

І ніколи Вас не покидає.
І нехай все життя, хай весь Ваш довгий вік

Ангел Божий Вас охороняє

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

сіл Дунаєвецького району Хмельниччини:

•4 квітня — Галину Миколаївну Грабовську 
з с. Ложківці;
•5 квітня — Надію Михайлівну Боднар 
із с. Міцівці;
•5 квітня — Бориса Трохимовича 
Лянскорунського з с. Міцівці;
•22 квітня — Світлану Миколаївну Якімову 
з с. Балин.

Бажаємо пісень, що лиш весна співає,
І музики, що награють ліси.

І квітів тих, що раз лиш розквітають,
І повні пригорщі любові та краси.

Хай квітнуть в добрі і здоров’ї літа,
Поріг оминають незгоди й біда,

Хай весну приносять лебедині крила,
А Матір Божа дасть здоров’я й сили.

25 квітня день народження відзначатиме 
Олександр Володимирович Залецький 
із смт Ярмолинці (Хмельницька обл.).

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,

В житті Вам згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,
У справах — вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм

І хай Вам Господь Бог допомагає.

З повагою, земельний відділ та колектив 
підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

У квітні дні народження відзначатимуть Галина 
Володимирівна Рокіцька (20.04) та Сніжана 
Юріївна Рокіцька (24.04) із с. Міцівці, що в 

Дунаєвецькому районі Хмельниччини.

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

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

І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів надії

З повагою, рідні та близькі, а також колектив 
підприємства «Енселко Агро» (Кернел)Святкування 8 Березня на території Святкування 8 Березня на території 

Вільховецької сільської ради Вільховецької сільської ради 

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


