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СПIВПРАЦЯСПIВПРАЦЯ
У Старосинявській ОТГ ефективно 

функціонують заклади загальної 
та дошкільної освіти, медицини, 
культури, комунальні організації 
соціального напрямку, діє центр 

надання адміністративних послуг. 
А все тому, що ця громада 

самостійно навчилася ЗАРОБЛЯТИ 

ТА ЕФЕКТИВНО ВИТРАЧАТИ 

НАКОПИЧЕНІ КОШТИ.
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ВIДЗНАКИВIДЗНАКИ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РАЗОМ З 

КЕРНЕЛ», заснований компанією 
Кернел у 2013 році, став перемож-

цем Національного конкурсу 
«Благодійна Україна — 2018» 

у номінації «Всеукраїнська 
благодійність». У 2018 році агро-

підприємства Кернел та Фонд 
направили 43 млн грн на розвиток 

сільських територій.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
У квітні агропідприємства компанії 

Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» 
продовжили підтримувати соціальні ініціа-
тиви сільських громад, спрямовані на під-
тримку освіти, медицини, благоустрою. І, 
попри те що у аграріїв Компанії наразі ви-
стачає своїх турбот, адже триває період 
активних польових робіт, вони знаходять 
можливість приділити увагу потребам 
сільських територій та фінансово підтри-
мати значущі для селян соціальні проекти.

Розпочнемо з виробничих акцентів. 
Віднині в кожному випуску ми публікувати-
мемо цікаву інформацію про інновації, які 
запроваджують аграрії Кернел. Адже для 
когось поняття супутникового моніторин-
гу, автоматизації, GPS-датчиків, здають-
ся фантастикою, а на полях, які Компанія 
орендує у Ваших селах, вони давно пере-
йшли в розряд буденності. Тож читайте 
про Агробізнес Кернел, який змінює краї-
ну та зміцнює її аграрний потенціал.

Приємною новиною стала перемо-
га Благодійного фонду «Разом з Кернел» 
у національному конкурсі «Благодійна 
Україна». Ця нагорода є результатом ба-
гаторічної натхненної праці Фонду, його 
співробітників, а також Вас, представни-
ків сільських громад, очільників населе-
них пунктів та соціальних установ. Бо ж не 
секрет, що без взаєморозуміння та кон-
структивного діалогу робити добрі справи 
було б складніше.

Саме про ці добрі справи поговоримо 
далі. Напередодні Великодня пайовики 
агропідприємств «Енселко Агро» (Кернел) 
та «Агрополіс» (Кернел) приймали вітання 
із святом. Для них аграрії Кернел підготу-
вали смачні подарунки. Про пасхальний 
привітальний проект Компанії читайте в 
номері.

Кім того, завдяки фінансовій підтрим-
ці підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 
та БФ «Разом з Кернел» відкрито рекон-
струйоване приміщення інклюзивно-ре-
сурсного центру для дітей з особливи-
ми потребами у м. Старокостянтинові 
(Хмельницька обл.), а також облаштовано 
територію Старокостянтинівської район-
ної лікарні (Хмельницька обл.). Не залиши-
лися поза увагою й інші потреби сільських 
громад. Оновлене музичне, холодильне 
обладнання, сучасні вікна у навчальних 
закладах, комфортні автобусні зупинки, 
сумки сімейного лікаря, облаштування 
меморіалів слави та ремонти доріг — усе 
це перелік добрих справ Кернел, реалізо-
ваних цієї весни на теренах Хмельниччини 
й Тернопільщини. А за бюджетом у понад 
4 млн грн — саме стільки витратила Ком-
панія на проекти, про які йдеться у ви-
пуску, — стоїть реальна, дієва допомога, 
яка зробила умови проживання місцевих 
мешканців у селах регіону більш комфорт-
ними.

На окрему згадку заслуговує ще один  
матеріал. Йдеться про успішний досвід 
Старосинявської ОТГ, яка торік зуміла не 
лише залучити значні кошти до місцевого 
бюджету, а й ефективно витратити їх на 
значущі справи. Про те, наскільки важливо 
співпрацювати з соціально відповідаль-
ними підприємствами, — мовою цифр та 
фактів.

Тож запрошуємо перегорнути 
сторінки улюбленої газети. 

Дякуємо за довіру й за те, що разом 
з Кернел прямуєте у майбутнє!

І нехай весна стане часом 
нових перемог та досягнень! 
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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

 ВЕЛИКОДНЄ ПРИВІТАННЯ

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
У квітні СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬ-

КИЙ  ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ 

ЦЕНТР (Хмельницька обл.), 
створений для забезпечення права 

дітей з особливими освітніми 
потребами на здобуття освіти, 

переїхав у нове приміщення. Понад 
220 тис. грн на облаштування закладу 

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

1  З 1 травня кінцева роздрібна ціна газу для населення становитиме 8247 грн за 1 тис. куб. м. Це на 300 грн дешевше, ніж 

було раніше. При цьому перерахунок субсидій для більшості споживачів у травні буде автоматичним. Тобто 90% субсидіантів 

отримають перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон у автоматичному режимі.

2  З 1 травня набувають чинності деякі норми законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік». 

Нові закони передбачають зміни в обслуговуванні будинків та прибудинкових територій. Так, оператори комунальних 

послуг подаватимуть воду й опалення лише до вузла комерційного обліку, тобто до будинкового лічильника. Все, що 

відбуватиметься всередині будинку, — прибирання, освітлення тощо, — мешканці мають вирішувати самостійно.

3  З 1 травня 2019 року в Україні змінюється процедура проходження обов’язкового технічного контролю авто. Після 

проходження техогляду разом з паперовим бланком з даними про його результати власники транспортного засобу отримують 

також самоклейну RFID-позначку радіочастотної ідентифікації. Її потрібно буде прикріпити до лобового скла.З
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ШМАТОЧОК СВЯТА – В КОЖНУ ХАТУ
Із сонячним настроєм і щирою вірою у 

найкраще приходить до нас Великдень. 

Щороку напередодні свята підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) та «Агрополіс» 

(Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел» 

вітають своїх орендодавців. Цього 

разу на Хмельниччині пасхальну здобу 

отримали понад 50 тисяч пайовиків. А на 

Тернопільщині Компанія презентувала 

орендодавцям олію власного 

виробництва — всього було роздано 

понад 38 тисяч літрів. Разом з тим 

самотні мешканці підопічних сіл області 

одержували ще й продуктові набори. 

Загальний бюджет витрат Кернел на 

привітальний проект для орендодавців 

регіону склав майже 3 млн грн.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ 

З ДУМКОЮ ПРО ДIТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВIТНIМИ 
ПОТРЕБАМИ

У квітні Старокостянтинівський інклюзивно-

ресурсний центр (Хмельницька обл.),

створений для забезпечення права дітей 

з особливими освітніми потребами 

на здобуття дошкільної та загальної 

середньої освіти, переїхав у нове, просторе 

приміщення. Значні кошти, понад 220 тис. 

грн на облаштування закладу виділило 

підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел».

Наразі особливий освітній осередок працює для всього 
району, за даними медичних оглядів цю установу по-
винні відвідувати 600 вихованців. Наприклад, логопе-

дичної допомоги потребують 200 дітей від 2 до 18 років. Є дітки 
з проблемами зору, опорно-рухового апарату, емоційно-
вольової сфери, з порушеннями психофізичного розвитку.

— У нашого центру тепер дуже гарне приміщення, — роз-
повідає директор закладу Олена Ниник. — Бачили б Ви, що тут 
було раніше, навіть стіни валилися. А зараз погляньте: світло, 
затишно, підлога застелена ламінатом, вставлено четверо но-
вих дверей, замінено електричну проводку, зроблено відкоси 
на вікнах, змонтовано підвісну стелю — кожна гривня, виділена 
«Енселко Агро» (Кернел), пішла на те, щоб створити для наших 
відвідувачів комфорт і затишок.

Обсяги зробленого завдяки фінансуванню Кернел і справ-
ді вражають, адже з приміщення, що мало доволі непривабли-
вий вигляд, зробили, як кажуть у випадках, коли все до ладу, 
лялечку. Більш того, дещо раніше Кернел допоміг і меблями. 
Виготовлені на індивідуальне замовлення, вони радують дітей. 
Працівники центру згадують, як вихованці спершу боялися за-
ходити у приміщення, адже у них більшість візитів асоціюється 
з лікарнею. Але варто лише прочинити двері, щоб дитина по-
бачила, яка краса всередині кімнати й скільки там цікавого, як 
страх зникає.

— Колеги нам заздрять, адже створено справді сучасний 
заклад, який має і гарний зовнішній вигляд, і відповідне внут-
рішнє наповнення, — продовжує керівник центру. — А ми щиро 
дякуємо небайдужим людям, зокрема представникам Кернел, 
які допомогли все зробити на найвищому рівні.

У центрі нині працюють досвідчені спеціалісти, які, окрім фа-
хових умінь, мають золоті серця та щедрі душі, адже кожен розу-
міє, наскільки важлива для таких дітей увага, тепло у спілкуванні.

Невтомні співробітники закладу щодня працюють з осо-
бливими дітками, крок за кроком відвойовуючи їх у хвороб, 
даруючи надію на життя в соціумі (до речі, інклюзія й озна-
чає включення). Важливою така підтримка є й для батьків, 
які віднині мають куди звернутися, приїхати з дитиною на 
огляд, консультацію, отримати професійну допомогу. Тож 
і їдуть з усього району до інклюзивно-ресурсного центру, 
до створення якого долучилися аграрії Кернел, розуміючи, 
наскільки важливою є турбота про здоров’я підростаючого 
покоління.

–Ми щиро вдячні підприємству «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за благо-
устрій території лікарні, — коментує Володи-

мир Стіхарєв, головний лікар установи. — Приємно глянути 
на результати роботи: плитка якісна, покладена акуратно. 
Знаю я, знає наш колектив, тепер знатиме і вся Старокостян-
тинівщина, що Кернел  допоміг нашому закладу. А значить, 
допоміг кожному, хто приходить сюди за медичною допомо-
гою. Додам, що серед наших пацієнтів — і пайовики цієї Ком-
панії. На облаштування території Кернел спрямував понад 
360 тисяч гривень.

Таку суттєву допомогу від Компанії районна лікарня одер-
жала вперше, але, за словами головного лікаря, раніше агра-
рії надавали підтримку Центру первинної медико-санітарної 
допомоги, а також багатьом ФАПам і амбулаторіям району.

Так, це вже добра традиція, загартована-перевірена 
роками: допомога сільській медицині входить до переліку 

основних завдань у соціальній політиці Компанії. Тому й 
спрямовуються кошти на обладнання, ремонти амбулаторій 
сільської медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, на 
придбання велосипедів для працівників цих найближчих до 
людей медичних центрів.

У Старокостянтинові допомогти центральній районній 
лікарні вирішили саме так — облаштувавши територію, зро-
бивши її комфортною для медиків і пацієнтів, щоб зовнішній 
вигляд тішив погляд. Уся територія лікарні становить 7 га. 
А плитку покладено на 2 тис. кв. м. Це доріжки і тротуари, 
майданчики біля входу до відділень.

— У нашій лікарні створено комфортні умови для паці-
єнтів та персоналу, проте всього за бюджетні кошти не зро-
биш, — продовжує розповідь Володимир Олексійович. — Тому 
приємно, що на наші проблеми звернули увагу підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Хочеться по-
дякувати нашим спонсорам та побажати їм міцного здоров’я.

ОБЛАШТУВАЛИ ТЕРИТОРIЮ РАЙОННОЇ ЛIКАРНIОБЛАШТУВАЛИ ТЕРИТОРIЮ РАЙОННОЇ ЛIКАРНI
Центральна районна лікарня у Старокостянтинові — центр медицини для всього району, у якому зараз 

проживає приблизно 28 тисяч осіб. Медичний заклад має свою історію, тут працюють кваліфіковані кадри. 

Нині, оглядаючи територію лікарні, кожен дивується красивій різнокольоровій плитці, майстерно укладеним 

доріжкам. А ще кілька тижнів тому впадав у вічі розбитий асфальт, понівечені тротуари.

У м. Старокостянтинові (Хмельницька обл.) за фінансової підтримки У м. Старокостянтинові (Хмельницька обл.) за фінансової підтримки 

«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» відкрито інклюзивно-ресурсний «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» відкрито інклюзивно-ресурсний 

центр для дітей з особливими освітніми потребамицентр для дітей з особливими освітніми потребами

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

та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на та БФ «Разом з Кернел» спрямували кошти на 

облаштування території Старокостянтинівської районної облаштування території Старокостянтинівської районної 

лікарні (Хмельницька обл.)лікарні (Хмельницька обл.)
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ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбільший в Украї-
ні виробник та експортер соняшникової олії, ключо-
вий постачальник сільськогосподарської продукції 
з регіону Чорноморського басейну на світові рин-
ки. Кернел щороку підтверджує беззаперечне лі-
дерство в усіх напрямках діяльності у регіонах при-
сутності та світових рейтингах. Протягом 10 років 
акції Компанії торгуються на Варшавській фондо-
вій біржі. У 2011 році IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної та Східної Європи за 
всю історію цієї біржі. З року в рік Компанія лідирує 
в рейтингах найкращих роботодавців. У 2016-му 
Кернел визнано найбільш прозорою Компанією га-
лузі АПК відповідно до Індексу прозорості найбіль-
ших компаній в Україні. У 2017 році Кернел успішно 
дебютував на ринку євробондів, розмістивши на 
Ірландській фондовій біржі п’ятирічні облігації. На 
частку Кернел припадає близько 8% світового ви-
робництва соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак До-
машня», «Чумак Золота». Свою продукцію Кернел 
постачає у більш ніж 60 країн світу, серед основних 
ринків збуту — Індія, країни Євросоюзу, Єгипет і Ту-
реччина. Переробні потужності Кернел становлять 
3,5 млн тонн насіння соняшника на рік. Iз 2010 ро-
ку Кернел активно розвиває власне  сiльгоспви-
робництво. Щороку Кернел постачає на міжнарод-
ні ринки приблизно 4 млн тонн кукурудзи, пшениці, 
ячменю, сої та ріпаку, закуповуючи сільгосппро-
дукцію у більш ніж п’яти тисяч виробників, а також 
вирощуючи власну на 550 тис. га землі. Спiльно з 
виробничою дiяльнiстю проводиться тiсна спiвп-
раця з громадами сiл i малих мiст на територiї 
присутностi агропiдприємств Кернел. Основне за-
вдання — фiнансово-матерiальна пiдтримка гро-
мадських iнiцiатив, 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 терито-
рiальних громад «Разом з Кернел». Для реалiзацiї 
цiєї програми агропiдприємства Компанiї створили 
однойменний Всеукраїнський Благодiйний фонд 
«Разом з Кернел». У Хмельницькій області Ком-
панія обробляє землі в Кам’янець-Подільському, 
Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому, 
Новоушицькому, Чемеровецькому, Ярмолинець-
кому, Красилівському, Старокостянтинівському, 
Старосинявському, Волочиському, Полонському, 
Славутському, Летичівському та Хмельницькому 
районах області. На Тернопільщині Кернел орен-
дує земельні наділи в Чортківському, Борщівсько-
му, Заліщицькому, Бучацькому, Лановецькому ра-
йонах. На вказані підопічні території поширюються 
й соціальні програми Благодійного фонду.

З НОВОЮ ЗУПИНКОЮЗ НОВОЮ ЗУПИНКОЮ
Окрасою, що тішить око, та зручним 

місцем для пасажирів стала нова 

зупинка на центральній трасі 

Кам’янець-Подільський —

Хмельницький, у селі Солобківці 

Ярмолинецького району. Проект зі 

встановлення об’єкта профінансували 

підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел».

Зауважимо, що це не 
перший випадок, коли 
Кернел, дбаючи про 

благоустрій населених пунктів 
та  комфорт жителів сільсь-
ких громад, допомагає в об-
лаштуванні подібних об’єктів. 
У багатьох селах на території 
присутності Компанії по всій 
Україні, на великих і малих ав-
тотрасах стоять такі «автогра-
фи» Кернел.

Сучасна зупинка — це пе-
редусім прихисток для людей, 
яким потрібно дочекатися 
транспорту, а ще — безпека 
руху.

— Нова зупинка справді 
прикрасила наше село, не ка-
жучи вже про її практичне зна-
чення для мешканців Солоб-
ківців, — переконаний голова 

ОТГ Сергій Когут. — Практично 
всі мають потребу їхати до рай-
центру, в інші населені пункти. 
Люди дістаються на роботу 
і з роботи, їдуть у справах. 
Думаю, що третина населен-
ня села, а це понад 300 осіб,
користується зупинкою. Гар-
на велика споруда — це ще й 
візитівка населеного пункту, 
адже скільки проїжджає тра-
сою людей — тепер всі бачать 
нову впорядковану зупинку. А 
ми дякуємо  «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» за реальні та дієві спра-
ви. До речі, техніку, автокран 
для встановлення конструкції 
теж надало агропідприємство. 
Наразі облаштовуємо й другу 
зупинку, в іншому кінці села. І 
це теж за підтримки Кернел.

За словами Сергія Когута,  
взаєморозуміння та співпраця 
з Кернел сприяють розвитку 
тутешньої громади. Це стосу-
ється сплати податків та ви-
конання соціальних домовле-
ностей, конкретних проектів, 
на які бюджетних коштів не ви-
стачає. Серед спільних справ, 
які нині реалізовуються з Кер-
нел, — придбання щебеню на 
підсипку доріг.

За фінансування підприємства За фінансування підприємства 

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

у с. Солобківці (Ярмолинецкий р-н, Хмельниць-у с. Солобківці (Ярмолинецкий р-н, Хмельниць-

ка обл.) встановлено автобусну зупинкука обл.) встановлено автобусну зупинку

РЕМОНТИ ДОРIГ ТРИВАЮТЬ
Агропідприємства Кернел приділяють значну увагу благоустрою сільських 

територій, особливо ремонтам доріг. Чи це звичайна дорога, що в’ється 

вулицями, чи та, яка веде від села до села, — постійно виділяються кошти, 

за рахунок яких здійснюються ремонтні роботи. В усіх куточках України на 

територіях присутності Компанії з приходом перших теплих днів розпочалося 

упорядкування транспортних артерій.

Сотні тонн щебеню та інших матеріалів, години й години робіт на конкретних ділян-
ках — благоустрій доріг триває й нині. Загалом, щороку Кернел витрачає на подібні 
проекти мільйони гривень.

ПРО ТЕ, ЯК ПРОХОДЯТЬ РЕМОНТИ ДОРІГ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ, 
РОЗПОВІДАЮТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД

Микола Бесащук, голова Дорогичівської 
об’єднаної територіальної громади (Залі-
щицький р-н, Тернопільська обл.)

«Серед багатьох проектів, реалізованих 
за фінансової підтримки Кернел у нашій 
громаді, пріоритетними є ремонти доріг. 
Це дуже важлива справа, адже дороги 
потребують постійної уваги, регулярного 
вкладення фінансових ресурсів. Цієї весни 
завдяки підтримці від «Агрополіс» (Кер-
нел) проведено ямковий ремонт доріг між 
селами загальною протяжністю більше 
10 кілометрів. Тепер дорога до сіл Шутро-
минці, Свершківці та Дорогичівка стала 
більш комфортною для транспорту й паса-
жирів. Працювала техніка, були закуплені 
матеріали для ремонту. Щиро вдячний 
аграріям Кернел за вчасну й оперативну 
організацію роботи. Ми й надалі співпра-
цюватимемо заради благополуччя жителів 
громади».

Ярослав Гандзюк, житель с. Глушка 
(Заліщицький р-н., Тернопільська обл.)

«Шляхи сполучення — постійний об’єкт 
нарікань, до цього вже всі звикли. На-
шого невеличкого села Глушка це також 
стосується — дороги не витримували 

жодної критики. На щастя, підприємство 
«Агрополіс» (Кернел) взялося за ремонтні 
роботи на наших дорогах. Частину ям під-
сипали з осені, нині продовжують роботи, 
використовуючи вапняк. Упорядкування  
триває, потрібно «залатати» ще з півкіло-
метра, але мешканці села вже бачать ре-
зультат і дуже цим задоволені».

Завдяки фінансуванню та допомозі Завдяки фінансуванню та допомозі 

від підприємства «Агрополіс» (Кернел) від підприємства «Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у селах та БФ «Разом з Кернел» у селах 

Тернопільщини тривають ремонти Тернопільщини тривають ремонти 

дорожнього покриттядорожнього покриття
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Благодійний Фонд «Разом з Кернел» заснований у 2013 році з 

метою систематизації проектів і підвищення прозорості соці-

альної активності компанії Кернел, надання адресної допомо-

ги та фінансування соціальних ініціатив. Спільно з місцевими 

мешканцями Кернел активно підтримує та розвиває сільську освіту, 

медицину, культуру, спорт, інфраструктуру тощо. Щороку за участю 

представників громад фонд здійснює моніторинг цільового викорис-

тання коштів та ефективності реалізованих проектів.

  ВІДЗНАКИ

Благодійний фонд «Разом з Кернел», заснований компанією Кернел у 2013 році, 

став переможцем Національного конкурсу «Благодійна Україна — 2018» 

у номінації «Всеукраїнська благодійність».

Оксана Коваль, Керівник департаменту 
комунікацій, PR і GR Кернел

«Кернел є ключовим інвестором у регіонах при-
сутності. Ми розуміємо свою відповідальність 
перед жителями населених пунктів, на терито-
ріях яких компанія веде виробничу діяльність. 
Найвище визнання і свідчення ефективності 
соціальних проектів — це громади, від яких 
ми регулярно отримуємо подяки та зворотний 
зв’язок. Перемога в національному конкурсі —
ще одне свідчення того, що ми все робимо 
правильно. Починаючи з 2013-го — року засну-
вання БФ «Разом з Кернел», на підтримку укра-
їнських регіонів було направлено 200 мільйонів 
гривень. За цією цифрою стоять не лише тисячі 
шкіл, дитячих садочків, лікарень, освітлених ву-
лиць і врятованих життів. Це також величезна 
робота внутрішньої команди, яка координує 
процес більш ніж у 900 селах України. Це тита-
нічна робота, яка під силу далеко не кожному, 
тому я підкреслюю значимість роботи колег та 
висловлюю їм слова подяки».

Національна експертна комісія відзначила багаторічну роботу команди Фонду, яка реалізує проекти корпоративної соціальної 
відповідальності. У  2018 році агропідприємства Кернел та Фонд направили 43 млн грн на розвиток сільських територій. Фі-
нансування спрямоване на підтримку потреб громад та створення комфортних умов проживання в українських селах у сферах 

освіти, медицини, благоустрою, інфраструктури, культури та спорту. Наразі систематичну допомогу отримують 905 підопічних сіл.

  АКЦЕНТИ

IННОВАЦIЇ – ШЛЯХ 
ДО РЕКОРДНИХ ВРОЖАЇВ

Цифрові технології впевнено інтегрували в аграрні компанії нашої держави, вони стали буденністю для 

сільгоспвиробників. А з їхнім використанням агровиробництво стало більш ефективним. 

Саме завдяки інноваціям Агробізнес Кернел показує доволі високі результати.

У зв’язку з тим, що у Компанії 
стартував новий сільського-
сподарський сезон, ми вирі-

шили познайомити Вас із новітніми 
підходами, які застосовують у своїй 
повсякденній роботі аграрії Кернел. 
І якщо більшості поняття супутнико-
вого моніторингу, ІТ-інструментів, 
автоматизації здаються фантасти-
кою, то у Компанії й на полях, які зна-
ходяться у ваших селах, вони давно 
стали реальністю.

Тож відтепер у кожному випус-
ку газети ви знаходитимете цікаву 
інформацію про новинки, які аграрії 
Кернел використовують у буденній 
роботі.

Нагадаємо, що Кернел з 2010 ро-
ку активно розвиває аграрний на-
прямок діяльності — сільгоспвироб-
ництво. Сьогодні аграрії Компанії 
оброблять близько 550 тис. га землі 
у дванадцяти областях України. Ре-
зультативне управління таким зна-
чним земельним масивом немож-
ливе без інноваційних підходів та 
сучасних агрооперацій.

В основі сільгоспвиробництва 
Компанії лежить точне землероб-
ство. Завдяки даним глобального 
позиціонування GPS, спеціальних 
датчиків, квадрокоптерів, карто-
графічних знімків із супутників, які 
передаються на центральну агро-
диспетчерську, аграрії досконало 
знають все: неоднорідність рельєфу 
того чи іншого поля, густоту посівів, 
де потрібно підживити рослини, до-
датково застосувати засоби їхнього 
захисту, який ґрунт через ущільнен-
ня в ньому потребує більш глибоко-
го рихлення тощо. Тобто кожне поле 
з усіма його проблемними місцями 
висвітлюється на моніторі та, від-
повідно, оперативно вживаються 
необхідні заходи.

Механізатори також працю-
ють на базі інформації з бортових 
комп’ютерів. Їхня робота контролю-
ється в онлайн-режимі, де все від-
слідковується — дотримання режи-
му виробничого процесу, відхилення 
руху машини в загінці, використання 
пального тощо. Сучасний трактор у 

полі — це новий агрегат, обладна-
ний датчиками, моніторами, супут-
никовою навігацією, різноманітними 
додатковими гаджетами.

Крім того, у Компанії розробили 
власний унікальний алгоритм про-
гнозування врожайності на основі 
аналізу результатів супутникового 
моніторингу. Він дозволяє з високою 
точністю отримати прогноз вало-
вого виробництва зернових, побу-
дувати якісну логістику й управляти 
реалізацією продукції. У 2018 ро-
ці алгоритм був протестований на 
всіх полях Кернел і довів свою ефек-
тивність.

Запроваджені в компанії інно-
вації стали запорукою покращення 
врожайності, підвищення продук-
тивності праці, дозволили оптимі-
зувати виробничий цикл та сприяли 
економічному розвитку, свідченням 
чого є гідні заробітні плати праців-
ників, вчасний розрахунок з пайови-
ками, згідно з договорами оренди, 
та збільшення рівня інвестицій у со-
ціальну сферу сіл.

Виробничі факти

1
100% полів Кернел покриті якісними RTK-сигналами, які забезпечують 
високоточне позиціонування техніки в роботі. Похибка у вимірах складає 

не більше 2 см. 

2
100% полів Кернел також покрито метеомоніторингом. У Компанії розши-
рили базу власних метеостанцій, організували спільний проект з партне-

рами для того, щоб знаходити комплексні рішення.

3
100% полів Кернел моніторяться за допомогою супутникових знімків, 
квадракоптерів, а також ІТ-інструментів, з якими працюють агрономи 

безпосередньо в полях. Зібрана інформація автоматично зберігається в базі 
даних і надалі стає основою для аналітичного GIS-порталу. Цей ресурс — один 
із ключових факторів успіху, там зібрана вся інформація про процеси, що відбу-
ваються в полях. За лічені секунди з будь-якої точки світу можна зайти на кожне 
поле, побачити всі можливі звіти й аналітику, відео- та фотоматеріали. Це до-
зволяє максимально якісно й швидко аналізувати процеси, які відбуваються у 
виробництві, та оперативно приймати зважені рішення.

КЕРНЕЛ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
НАЦIОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ
«БЛАГОДIЙНА УКРАЇНА»
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  ВЕЛИКОДНІ ПРИВІТАННЯ

ШМАТОЧОК СВЯТА В КОЖНУ ХАТУ
Із сонячним настроєм і щирою вірою у найкраще 

приходить до нас Великдень. Щороку напередодні 

свята підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

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

Кернел» вітають своїх орендодавців, жителів сіл 

Хмельницької й Тернопільської областей.

Це гарна традиція, у якій — повага й шана до людей, ще одна нагода 
зустрітися, сказати добрі слова й побажати всього найкращого. Тож 
від села до села пайовики Кернел отримували пасхальні презенти. 

На Хмельниччині великодню здобу отримали понад 50 тисяч пайовиків. А на 
Тернопільщині Компанія презентувала своїм орендодавцям олію власного 
виробництва — всього було роздано понад 38 тисяч літрів. Крім того, са-
мотні жителі підопічних сіл області  одержали ще й продуктові набори. За-
гальний бюджет витрат Кернел на привітання орендодавців регіону з Вели-
коднем склав майже 3 млн грн. Безперечно, це значна сума, але та радість, 
яку демонстрували люди у розмові, слова подяки, сказані від серця, не ви-
міряєш жодними мільйонами, вони й справді безцінні.

ДО ВАШОЇ УВАГИ — КОМЕНТАРІ СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ 

«Бракує слів, щоб висловити подяку нашому орендарю, Кернел. І на Новий 
рік радують солодощами, і на Великдень паски засяяли сонцем в оселі. Не 
просто паска — красивий подарунок в оригінальній коробці, з гарними поба-
жаннями. Пасочку зберігаю, днями із зони проведення ООС має повернути-
ся син, тоді й спробуємо. У нашій родині найголовніша думка моєї мами, їй 
95 років. Вона завжди з надзвичайною повагою відгукується про Компанію та 
про людей, які у ній працюють. І справді, у Кернел все робиться з думкою про  
пайовиків, тут допомагають і словом, і ділом».

Тамара Комоса, пайовик (с. Радковиця, Городоцький р-н, Хмельницька обл.)

«Напередодні Великодня підприємство «Агрополіс» (Кернел) порадувало пайовиків смачною олією, наді-

лили по 5 літрів кожному. Гарний подарунок! Та й взагалі, люди співпрацею з Кернел задоволені. Тому й 

продовжили договори оренди земельних наділів з цією Компанією. Ми довіряємо цим аграріям і віримо, 

що саме за такими соціально відповідальними та вправними господарями майбутнє».

Подружжя Василь та Богдана Гуски, пайовики (с. Бабинці, Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«Уже не перший рік ми здаємо паї 

в оренду Кернел. І щиро вдячні за 

те, що щороку перед Великоднем 

отримуємо паски у святкових упа-

ковках. У тому, що подарувати і 

як це зробити — високий рівень 

поваги Компанії до орендодав-

ців, яка не лише вміє ефективно 

господарювати, а й про людей не 

забуває. У цей світлий великодній 

час ми щиро бажаємо всім миру, 

радості, благополуччя. Щоб ще-

дрими були врожаї, а люди жили 

в злагоді, шануючи історію рідно-

го краю, бо в цьому — сила роду 

українського».
Марія Новак, пайовик (с. Бубнівка, 

Волочиський р-н, Хмельницька обл.)

«Велике спасибі за великодні пода-
рунки — паски неймовірно смачні, 
гарно презентовані. А ще до свята 
в рахунок паю видавали борошно 
високої якості, хоч на паску, хоч на 
млинці. Ми говоримо «спасибі!» 
всією великою родиною пайовиків. 
Ми вдячні не лише за подарунки, а й 
за всю увагу з боку Кернел до своїх 
пайовиків. Я працюю помічником 
вихователя у місцевому дитячому 
садочку й знаю, що Кернел допо-
магає нашому дошкільному на-
вчальному закладу, а ще на рахунку 
Компанії — безліч добрих справ для 
сільської громади».

Світлана Смолінська, пайовик 

(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.)

«За подарунок до Великодня — олію — ми 
щиро вдячні, бо це незмінно потрібний та ко-
рисний продукт. І з Кернел так завжди, вони 
допомагають щиро, щоб люди були задово-
лені. За оренду розраховуються вчасно, під-
тримують і школу, і клуб — ми це все бачимо. 
А які вдячні люди за розчищену взимку дорогу! 
Кернел — Компанія господарників. Чи хто 
вже й пам’ятає, яку землю, з бур’янами, вони 
взяли після попередніх хазяїв? Тож щиро ба-
жаємо кернелівцям гарних результатів у гос-
подарській діяльності — Компанії й людям на 
добро».

Ганна Тарнапольська, пайовик 
(с. Литяче, Заліщицький р-н, Тернопільська обл)

«Ми вже звикли до приємних подарунків від Кер-
нел. І на Новий рік нас радують, і перед Велико-
днем отримали олію. Ми дуже вдячні, адже за 
попередніх орендарів такого не було. Співпраця 
з підприємством «Агрополіс» (Кернел) сприяла 
розквіту всього села. Разом з місцевим головою 
вони дбають про благоустрій, село газифікова-
не, забезпечене якісною питною водою, а ще 
зовсім недавно ми возили собі воду банками. 
Тож усім бажаю всього найкращого, хай береже 
вас Матінка Божа, як вона охороняє наше село 
(на центральній вулиці села Берем`яни встанов-
лена фігура Богородиці. — Ред.)».

Ольга Курчак, пайовик (с. Берем`яни, Бучацький р-н, 

Тернопільська обл.)

«Від імені своєї родини, яка є орендодавцем Кернел, особливо від найстаршого за віком пайови-

ка — моєї мами Анни Семенівни, якій виповнилося 84 роки, висловлюю слова подяки Компанії-орен-

дарю за все, що вони роблять на землі, зокрема за допомогу людям».

Іван Крайник, пайовик (с. Бабинці, Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

«Вся наша родина — пайовики Кернел. Було дуже приємно отримати напере-
додні Великодня такі знакові й красиві подарунки — паски. Ми завжди можемо 
розраховувати в рахунок орендної плати на смачну олію, цукор, борошно — про-
дукти високої якості. Вважаю, що увага — це найцінніше, що є в нашому житті. І 
саме за увагу — особливі слова подяки керівництву та співробітникам Компанії. 
Ми також навзаєм вітаємо нашого орендаря з Великодніми і травневими свята-
ми, зичимо Божого благословення на хороші справи та щедрих врожаїв».

Марія Сапоговська, пайовик (с. Міцівці, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)

«Мої маленькі синочки були 
в захваті від привітань Кер-
нел. Спочатку з цікавістю 
роздивлялися гарну пода-
рункову коробку з випічкою, 
а вже потім за святковим 
столом ласували паскою. У 
співпраці з Кернел мені по-
добається все: умови дого-
вору оренди й те, що в Ком-
панії завжди йдуть назустріч 
своїм орендодавцям, коли 
трапляються в житті різні 
ситуації, допомагають. Це 
справді важливо».

Аліна Соболь, пайовик, 

(с. Чаньків, Дунаєвецький р-н,

Хмельницька обл.)

«За Великодні подарунки дуже дякуємо — пас-
ки смачні. Та й стосунки з Компанією-орен-
дарем складаються хороші. Відколи маємо 
справу з «Енселко Агро» (Кернел), відчули й 
зрозуміли, що таке справжня турбота. Зерно, 
цукор, олія, кошти — все видається, виплачу-
ється без жодних зволікань».

Валентина Рогальська, пайовик (с. Велика Яромирка, 

Городоцький р-н, Хмельницька обл.)

«Приємно було отримати презент від Кернел — 
великодню випічку. Ми ласували нею на свято, 
дуже смачна. Велике спасибі за те, що таким 
позитивним ставленням дбають про гарний 
настрій своїх пайовиків. Та й загалом вражен-
ня від співпраці з Кернел маємо позитивні».

Валентин Злочевський, пайовик (м. Городок, Горо-
доцький р-н, Хмельницька обл.)

Жителі сіл Хмельниччини й Тернопільщини до світлого Жителі сіл Хмельниччини й Тернопільщини до світлого 

свята Пасхи отримали від Кернел великодні смаколикисвята Пасхи отримали від Кернел великодні смаколики
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  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

«Першу спеціальність я отримав за фахом будівельника, проте невдовзі зрозумів, що 
ця сфера мені не цікава. Бо завжди тяжів до техніки, а великі трактори та комбайни, за 

роботою яких часто спостерігав, вабили мене потужністю та недосяжністю. Проте недосяжне в нашому житті 
при великому бажанні стає реальним. Так склалося й у мене. Спершу працевлаштувався сезонним охоронцем 
на поля підприємства «Енселко Агро» (Кернел), паралельно отримував навики механізатора, відвідуючи курси. 
І з 2014 року пересів за кермо трактора. Здебільшого долучаюся до операцій передпосівного обробітку ґрунту, 
внесення добрив та безпосередньо посіву культур. Наразі завершуємо посів сої на полях Компанії у Старокостян-
тинівському районі області. Працювати в Кернел дуже подобається, бо тут є чимало можливостей для професій-
ного розвитку та зростання, програм для студентів, таких як, наприклад, «Кернел Шанс». А ще, що не менш важ-
ливо, тут вчасно та в повному обсязі виплачується заробітна плата, працівники забезпечені всім необхідним для 
виконання завдань — паливно-мастильними матеріалами, спецодягом, харчуванням. Чи вважаю я себе успіш-
ним? Звісно, так! Бо зумів досягнути поставленої мети та сісти за кермо с/г техніки. Переконаний, у житті потрібно 
керуватися правилом трьох «Н» — немає нічого неможливого — та впевнено рухатися вперед».

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, 

якi стоять на вартi перемог, досягнень і, відповідно, прибутковості Компанiї. 

Керiвництво Кернел переконане, що кожен співробітник має необхiднi здiбностi 

для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї. Головне — 

прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi. 

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.

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.) 

 Досвід роботи від 2 років.
 Знання ПК.

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 НА 
ОПРИСКУВАЧ 

(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська  обл.)
 Досвід роботи з вітчизняною та іноземною технікою.
 Посвідчення тракториста.

Контактна особа: Марія Новицька, тел.: (067) 694-85-11

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛКАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

В’ячеслав Олександрович СідорчукВ’ячеслав Олександрович Сідорчук        
 Посада:Посада:  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва на 

підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), Хмельницька обл.підприємстві «Енселко Агро» (Кернел), Хмельницька обл.
 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії: з 2012 року з 2012 року

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

Щомісяця на адресу нашої редакції приходить безліч 

листів від вдячних жителів підопічних територій 

компанії Кернел — керівників соціальних установ, 

очільників сільських рад, пайовиків. І щоразу, 

перечитуючи їх, розумієш, що агропідприємства 

Компанії дійсно роблять добрі справи на благо 

розвитку населених пунктів, є помічниками у 

вирішенні багатьох проблем українців.

  ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ЧЕРГОВА ДОПОМОГА СIЛЬСЬКIЙ МЕДИЦИНI 
Наша газета неодноразово писала про підтримку, яку компанія Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» надають осередкам сільської медицини. Кернелівці добре 

розуміють, що саме сільські фельдшерсько-акушерські пункти (далі — ФАП. — Ред.) 

та амбулаторії — невеличкі заклади медицини, які, втім, 

здійснюють велику роботу, — є найближчими до людей.

Наприклад, ФАП у селі Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, 

Хмельницька обл.) обслуговує 760 осіб.

–Наші пацієнти — це люди старшого віку, особливої уваги потребує така соціальна 
категорія, як діти війни, — розповідає завідувач цього медичного закладу Юлія 
Скринська. — У школі навчається 205 діток, малят до року маємо шестеро. Роботи, 

зрозуміло, вистачає.
Щеплення за графіком, огляди, люди йдуть із недугами — пульсує життя у фельдшерсько-

акушерському пункті. А ще ж є виклики, коли до пацієнта потрібно встигнути у найвіддаленіший 
куточок села. Зі словами щирої вдячності згадує Юлія Григорівна про подарований Компанією 
велосипед — транспортний засіб, який допомагає сільському фельдшеру діставатися найвід-
даленіших околиць. До речі, щоб пройти Сахнівці з кінця в кінець, слід здолати 5 кілометрів.

Та й чергова підтримка від Кернел — сумка-укладка для лікаря сільської медицини — річ 
украй необхідна. У сумці — повний набір інструментів, з якими можна сміливо йти на виклик: 
буде чим і тиск, і рівень цукру в крові поміряти.

Таку ж сумку-укладку отрима-
ла й лікар сімейної медицини, за-
відувач амбулаторії с. Красносілка 
Тетяна Антименюк.

— Надана «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
сумка-укладка сімейного лікаря —
це перший досвід співпраці з Кер-
нел, — коментує Тетяна Анатоліїв-
на. — Спасибі, дуже оперативно і 
вчасно відгукнулися. Сама сумка —
це набір інструментів і матеріалів 
для надання невідкладної медич-
ної допомоги. Кожен інструмент 
чи прилад, який туди входить, має 
важливе значення для нас, медиків. 
Апарат для вимірювання тиску та 
інструменти для накладення швів, 
пульсометр (прилад, що вимірює 
насиченість крові киснем), глюко-
метр для перевірки рівня цукру в 
крові, перев’язувальний матеріал, 
термометр — все зручно вкладено, 
компактно, що також має значен-
ня, коли потрібно проходити з цією 
сумкою не один кілометр».

Медичний персонал Медичний персонал 

закладів охорони здоров’я закладів охорони здоров’я 

сіл Сахнівці та Красносілка сіл Сахнівці та Красносілка 

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

Хмельницька обл.) дякують Хмельницька обл.) дякують 

Кернел за допомогу у Кернел за допомогу у 

придбанні сумок сімейного придбанні сумок сімейного 

лікарялікаря
ПАМ’ЯТЬ – У ДОБРИХ СПРАВАХ

В усі часи український народ шанував захисників Вітчизни. Який би супостат 

не прийшов на рідну землю — стають її боронити вірні сини й доньки. Великою 

трагедією для України стала Друга світова війна.

Піднялися на боротьбу з нацизмом цілі покоління, гартувалися вони на фронтах тієї 
страшної війни. Майже в кожному населеному пункті стоять пам’ятники й обеліски, меморі-
али слави з викарбуваними іменами захисників.

Понад 20 років тому у полі неподалік села Попівці (Старокостянтинівський р-н, Хмель-
ницька обл.) було знайдено поховання радянських воїнів. Солдатів перепоховали у брат-
ській могилі на краю села, на вулиці Миру. Там і спочивають вони, безіменні, вічним сном. 
Але їх не забуто. Більше того, у цьому році підприємство «Енселко Агро» (Кернел) спільно з 
БФ «Разом з Кернел» виділили більше 30 тис. грн на облаштування пам’ятника. За ці кошти 
встановлено огорожу, забетоновано землю довкола могили. Жителі громади щиро вдячні 
Компанії  за добру справу. Вважаємо, що така ініціатива  — гарний приклад для всіх, хто нині 
живе, як не словом, а ділом дбати про пам’ять поколінь, щоб не загубилися в історії подвиги 
відомих і безіменних героїв.

У ці травневі дні щиро бажаю всім миру та благополуччя, щоб раділи ми всі синьому 
чистому небу й дорідному золотому колоссю на щедрих нивах.

З повагою, Микола Шевчук,  Пашковецький сільський голова (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

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

та БФ «Разом з Кернел» було облаштовано меморіал Переможцям Другої світової та БФ «Разом з Кернел» було облаштовано меморіал Переможцям Другої світової 

війни у с. Попівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)війни у с. Попівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
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  СПІВПРАЦЯСПІВПРАЦЯ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ 
КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ

  ОСВІТНІЙ ПРОСТІРОСВІТНІЙ ПРОСТІР

НА ЧАСI – ДОПОМОГА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ

Наприклад, нещодавно для дитячого садочка с. Веснянка (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) 
Компанія придбала побутову техніку, для школи с. Григорівка (Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-
ка обл.) — музичне обладнання, а в осередку освіти с. Вільхівці за фінансування Кернел триває процес за-

міни віконних конструкцій. Бюджет витрат на вищеперераховані проекти склав 110 тис. грн.

Юлія Вороніна, завідувач ДНЗ «Капі-
тошка» с. Веснянка (Старокостянти-
нівський р-н)

«Наш дошкільний навчальний за-
клад отримав друге життя, коли ми 
переселились в окрему будівлю. 
До вересня минулого року дитса-
док був розташований у приміщенні 
школи. Пригадую, як під час урочис-
того відкриття, яке стало приємною 
подією для всього села, представ-
ники «Енселко Агро» (Кернел) при-
йшли до нас із пишним короваєм. 
А ще профінансували придбання 
10 двоповерхових ліжечок, які стали 
у пригоді. Тоді ж кернелівці подару-
вали іграшки.
Тепер аграрії Компанії вкотре 
звернули увагу на потребу закла-

ду, придбавши у харчоблок  холо-
дильник. Ми вдячні за вчасний і по-
трібний подарунок «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
А скільки було радості у дітей, коли 
в ігровій кімнаті з’явився новий 
телевізор, коштами на закупівлю 
якого також підсобила Компанія-
орендар! Нам усім приємна така 
підтримка, адже все це робиться 
заради найменших мешканців села 
Веснянка».

Алла Соколовська, директор школи 
с. Григорівка (Старокостянтинівсь-
кий р-н)

«Наша школа працює з 1991 року, 
тут здобувають освіту 125 учнів. 
Окрім основного навчання, діти люб-
лять танцювати, співати. Роками 

у нас була проблема з музичною 
апаратурою. Тому й звернулися до 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Ра-
зом з Кернел» з проханням про до-
помогу. І вони нас підтримали — те-
пер маємо сучасну апаратуру, що 
допомагає проводити шкільні свята 
з гарним звуком. Варто додати, що 
наш навчальний заклад постійно 
оновлюється, і в цьому — велика за-
слуга Кернел. Наприклад, торік ми 
добудовували веранду зі скла й ме-
талопластику — усе це за рахунок 
Компанії. Вікна та двері — також від 
них. Уся сільська громада знає про 
внесок Кернел у підтримку навчаль-
ного закладу. А ми, у свою чергу, рів-
нем організації освітнього процесу 
підтримуємо імідж школи, щоб діти й 
батьки пишалися нею».

Підтримка освітніх осередків  — незмінний пріоритет у соціальній політиці агропідприємств Кернел та 

БФ «Разом з Кернел». Сотні тисяч гривень для конкретних сіл, що загалом складаються у мільйони, —

це капітальні ремонти у школах і дитсадках, придбання побутової техніки для навчальних закладів, 

комп’ютерів та багатьох інших речей, необхідних для сільської освіти.

Леонід Лис, директор школи 
с. Вільхівці (Чемеровецький р-н)

«Приміщення нашої школи збудо-
ване у 1980 році. Зрозуміло, що для 
того, щоб підтримувати навчальний 
заклад у належному стані, необхідні 
вкладення. Але такі фінансові ре-
сурси не завжди є. У нас великою 
проблемою були старі вікна — за 
десятиліття ці конструкції стали та-
кими, що до них було страшно на-
віть торкатися. Тому й звернулися 
до Кернел за допомогою. Зараз 

навіть на офіційній сторінці закладу 
в Інтернеті видно, як змінилася шко-
ла після встановлення нових вікон. 
Одинадцять великих металопласти-
кових конструкцій не просто прикра-
сили школу, вони ще й зробили всі 
навчальні класи затишними. У нас 
склалися хороші відносини з цими 
аграріями, вони часто приходять у 
школу, запитують: що потрібно зро-
бити першочергово, чим допомогти. 
Це дуже цінно, адже сільська школа 
не тільки дає знання, а ще й формує 
майбутнє».

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

Учнівський та педагогічний колективи школи Учнівський та педагогічний колективи школи 

с. Григорівка (Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-с. Григорівка (Старокостянтинівський р-н, Хмельниць-

ка обл.) дякують Кернел за нове музичне обладнанняка обл.) дякують Кернел за нове музичне обладнання

УСПIШНИЙ ДОСВIД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
Самостійно вирішувати, які дороги ремонтувати, які вулиці освітлювати, де саме наводити лад, 

усувати комунальні та інфраструктурні недоліки, а головне — досягати поставленої мети та 

отримувати результат. Чи можливий сьогодні аналогічний сценарій розвитку подій в українській 

глибинці? Візьми і зроби, не чекаючи на допомогу, — це головний принцип, за яким живуть ті населені 

пункти, які не побоялися взяти на себе відповідальність за власний добробут.

Показовий приклад Старосинявської громади.

Сьогодні Старосинявська 
ОТГ налічує 45 населених 
пунктів, які об’єдналися в 

єдину громаду у 2015 році. Тут 
ефективно функціонують закла-
ди загальної та дошкільної освіти, 
медицини, культури, комунальні 
організації соціального напрям-
ку, діє сучасний центр надання 
адміністративних послуг. А все 
тому, що ця громада самостійно 
навчилася заробляти та ефектив-
но витрачати накопичені кошти.

Секрет простий. Місцеві 
мешканці заручилися підтрим-
кою підприємств та організацій, 
які сумлінно сплачують податки, 
виконують домовленості й розу-
міють свою значимість у процесі 
відродження села.

Майже всі податкові над-
ходження, які формують бюджет 
ОТГ, залишаються у скарбниці 
громади та спрямовуються за 
рішенням місцевої влади на ви-
рішення актуальних питань і про-
блем.

Словом, за умов якісної спів-
праці громади та соціально відпо-
відального бізнесу, можна  зміню-
вати українське село та покращу-
вати рівень життя населення!

НАЙМАСШТАБНІШІ ПРОЕКТИ СТАРОСИНЯВСЬКОЇ ОТГ — 2018

Благоустрій та інфраструктура

• створено сучасний центр надання адміністративних послуг європейського зразка;
• побудовано та введено в експлуатацію 32,7 км мереж водопроводів, зокрема 

здано в експлуатацію 7 об’єктів будівництва;
• проведено поточні ремонти 9 свердловин та огорож навколо башт і свердловин;
• здійснено капітальний ремонт доріг у с. Адампіль, також проводилися поточне 

упорядкування покриття у селах;
• проведено модернізацію та реконструкцію мереж вуличного освітлення, загаль-

на протяжність — 10 км;
• встановлено 8 нових зупинок громадського транспорту у восьми селах;
• відремонтовано 14 криниць громадського користування у 10 населених пунктах ОТГ.

Медицина

• проведено капітальний ремонт терапевтичного відділення ЦРЛ;
• завершено модернізацію котельні Пасічнянської амбулаторії сімейної медицини;
• розпочато будівництво амбулаторії в с. Пилява;
• проведені поточні ремонти у відділеннях центральної районної лікарні та амбу-

латоріях;
• створено бригаду лікарів-спеціалістів, яка виїжджала в села району для надання 

медичної допомоги жителям. За рік здійснено понад 40 виїздів;
• закуплено медичне обладнання та комп’ютерна техніка для центру первинної ме-

дико-санітарної допомоги та карети швидкої допомоги для амбулаторії.

Освіта

• тривають роботи з капітального утеплення фасаду Старосинявського НВК;
• запроваджено «Нову українську школу» (на базі навчально-виховних комплек-

сів);
• створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» для дітей з осо-

бливими освітніми потребами;
• проводилися поточні ремонти закладів освіти на території ОТГ, здійснено заміну 

котлів у Заліссянській ЗОШ та Новосинявському ДНЗ.

Культура

• проведено капітальний ремонт сходів районного Будинку культури, пандусу, ка-
пітальний ремонт вбиралень;

• здійснено капітальний ремонт пам’ятника Т. Шевченку.

Віталій Здебський, голова Старосинявської ОТГ

«Компанія Кернел є одним з найбільших орендарів на території сіл ОТГ, а отже, й одним із найактивніших наповнювачів нашого бюджету. Саме податки дозволяють нам вирішувати чимало важли-
вих питань, забезпечувати якісними послугами місцеве населення, утримувати соціальні установи та дбати про умови навчання й виховання дітей. За результатами минулого року підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) стало одним з бюджетоутворюючих платників податків. Наприклад, у бюджеті громади податкові надходження від цієї Компанії з ПДФО посідають перше місце серед усіх 
власних надходжень у 2018 році. Крім того, ми співпрацюємо з аграріями Компанії в рамках соціальних домовленостей. Зокрема, БФ «Разом з Кернел» з року в рік спрямовує фінансування на 
реалізацію проектів із підтримки інфраструктури, благоустрою, освіти, медицини в селах громади».
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видавця, несуть вiдповiдальнiсть  поширювач та рекла-
модавець. 

Вiддруковано: ТОВ «Мега-Полiграф»  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14,  
тел. (044) 451-86-70.  
www.mega-poligraf.kiev.ua  
Замовлення № 69703

Пiдписано до друку 8.05.2019.
Загальний наклад 28 530 прим.
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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

ПОМІЧНИК ФАХІВЦЯ З ОПЕРАТВНОГО ОБЛІКУ 
Київ

Управляюча компанія
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  СКАНВОРД

Герой
бойо`
виків
Чак ...

Чотири`
дверне

авто

Рома`
ніст

на ім'я
Грем

Гонки 
на авто`
мобілях

Покриває
голову
голь`
фіста

Так 
птаха,

що щебе`
че, звуть

Нор`
везька
затока

Уведен`
ня ліків

під
шкіру

Части`
на га`

рапника

Мова
соці`

альної
групи

Ефір`
на пря`

ність

Зменшен`
ня об'єму

кип'я`
тінням

Давній
майстер
марних

перемог

Анти`
под носа
корабля

Прийшов
на зміну
канце`

лярії

Фут`
больна
«годи`

на»

«Автор»
знамени`
тої трьох`

лінійки

Со`
лідна
рідня

медалі

Нитки
для ви`
шивки

При`
волзькі
гори «у
авто»

Ринок
валюти,
цінних

металів

«Автор»
сміттє`

вих роз`
силок

«Річ`
ковий»
мисли`

вець

За царя –
май`

бутній
офіцер

Архаїчна
мірка
для 

поля

Виго`
тівниця
булок,
калачів

Котить
води
через
Калугу

Той`
таки

натовп

Чи то
плем'я,
чи на`

ція

Пів`
нічна
гуска

Едвард
..., ком`
позитор

з Норвегії

Юна ле`
ді –

по`на`
шому

Гнута
частина
ефеса
шпаги

Мета`
ліст
або

байкер

Пес`ко`
місар
(із се`
ріалу)

Місце
роботи

шах`
таря

Хребет,
частина

Тянь`
Шаню

Син Іг`
лесіаса,

також
співак

Супереч`
ка з про`
давцем

«Обхід»
ділян`
ки ко`
сарем

Художнє
зобра`
ження

обличчя

Філософ,
що сла`
вив на`
солоду

Важка 
… на

плечах

Та ж
таки

троянда
(зах.)

Ну дуже
відома
Шар`
лотта

Вражен`
ня, справ`

лене
фільмом

ВIТАЄМО!
Колектив підприємства 

«Енселко Агро» (Кернел) вітає 

іменинників весни — жителів сіл 

Старокостянтинівського району 

Хмельниччини:

•10 травня — Аллу Сергіївну Полончук 

із с. Великий Чернятин;

•10 травня — Олександра Андрійовича 

Дембіцького з с. Бутівці;

•11 травня — Надію Юріївну Солодку 

з с. Воронківці;

•13 травня — Тетяну Михайлівну 

Лясковську з м. Старокостянтинів;

•14 травня — Галину Василівну 

Пасіченко з с. Ладиги;

•22 травня — Тетяну Петрівну Івасюк 

із с. Красносілка;

•25 травня — Ганну Антонівну 

Веселовську з с. Сахнівці;

•1 червня — Миколу Григоровича 

Котюка з с. Баглаї.

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.

25 травня ювілейну дату відзначатиме 
Володимир Філімонович Рейда, 

заступник керівника відділу 
соціальної політики 

«Енселко Агро» (Кернел), житель 
с. Пилява (Старосинявський р-н, 

Хмельницька обл.).

70 — не привід для печалі,
70 — це зрілість золота,

Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа!

Хай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,

Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

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

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

району Хмельниччини:

•10 травня — Віталія Степановича 
Маєрчука з с. Крачанівка;

•16 травня — Світлану Олексіївну 
Бондарчук із с. Кустівці.

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.


