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5
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УВАГА, КОНКУРС!
КЕРНЕЛ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС СЕРЕД 

МЕШКАНЦІВ СІЛ ТА ГРОМАД РЕГІОНУ. 

ЗА РОЗПОВІДЬ ПРО СВОЮ ГРОМАДУ 

В FACEBOOK НАЙАКТИВНІШІ УЧАСНИКИ 

ОТРИМАЮТЬ ПРЕМІЇ, ПОДАРУНКИ 

ТА ЕКСКУРСІЇ НА ВИРОБНИЧІ 

АКТИВИ КОМПАНІЇ.

З ДУМКОЮ ПРО СЕЛЯНИНАЗ ДУМКОЮ ПРО СЕЛЯНИНА
Зважаючи на реальну ситуацію 
в сільських населених пунктах, 
коли людям недоступна якісна 

медицина, Компанія взяла на себе 
важливу місію — ПІДВИЩИТИ 

РІВЕНЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ в селах присутності. 
На соціальний проект «Здоров’я 

громад» Кернел планує витратити 
мільйони гривень.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
Нарешті ми дочекалися справжньо-

го літа. Це пора, коли у кожного з нас ви-
стачає турбот та клопотів. Не менше їх і у 
співробітників агропідприємсв Кернел та 
БФ «Разом з Кернел». Адже на полях до-
зріває урожай, який треба доглядати, а у 
підопічних селах розпочалася активна ре-
алізація соціальних проектів.

Про те, з якими результатами ввійшли 
у літню пору громади сіл Хмельниччини й 
Тернопільщини, читайте у сьогоднішньому 
випуску.

Спершу згадаємо про один з важли-
вих напрямків співпраці — про взаємодію 
аграріїв Кернел із пасічниками. Бо всім 
відома істина — бджолярі та сільгоспви-
робники певною мірою залежні одне від 
одного. Бджоли — це підвищення уро-
жайності. А якісно захищені від шкідників 
поля — запорука кращого медозбору. 
Тому у регіонах присутності Агробізнесу 
Кернел активно стартували проекти, що 
стосуються зміцнення співпраці та нала-
годження діалогу з пасічниками, — сис-
тематичні зустрічі, круглі столи й навіть 
створення промислових пасік тощо. Про 
досвід Хмельниччини читайте в номері.

Тепер про добрі справи, реалізовані 
за фінансової підтримки Компанії у регіоні. 
Особливу увагу варто приділити проекту 
«Здоров’я громад», який Кернел з трав-
ня реалізовує у селах Тернопільщини та 
Хмельниччини, де відсутні медичні устано-
ви. Йдеться про виїзди автомобіля швид-
кої допомоги, обладнаного спеціальним 
устаткуванням, з медичним персоналом, 
який надаватиме консультації та проводи-
тиме безкоштовне обстеження пайовиків 
Компанії. Наразі вже здійснено виїзди у 
десятки сіл. Враженнями на шпальтах ви-
дання діляться пайовики Кернел. 

Крім того, разом з агропідприємства-
ми Компанії навчальні заклади Хмельнич-
чини розпочали поточні літні ремонти. 
Зокрема, підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» надали 
кошти для придбання будівельних ма-
теріалів для упорядкування спортивної 
зали школи с. Чернелівка (Красилівсь-
кий р-н), оргтехніки для школи с. Веснян-
ка та будматеріалів для ремонту школи с. 
Сковородки (Старокостянтинівський р-н), 
а також на придбання металопластикових 
вікон та дверей для ДНЗ «Ромашка» с. Ли-
сець (Дунаєвецький р-н) та школи с. Отро-
ків (Новоушицький р-н). Ще два проекти 
стосуються інклюзивної освіти, упорядку-
вання спеціалізованих кімнат у с. Дашківці 
(Віньковецький р-н) та с. Сахнівці (Старо-
костянтинівський р-н).

А ще завдяки фінансовій підтримці 
підприємства  «Агрополіс» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел» реалізовано про-
екти з придбання стільців у садочок с. Бі-
лобожниця (Чортківський р-н, Тернопіль-
ська обл.). Чергову фінансову допомогу 
від Кернел отримала футбольна команда 
с. Бабинці (Борщівський р-н, Тернопіль-
ська обл.).

Варто зробити акцент і на допомозі 
аграріїв Компанії у питаннях благоустрою 
та інфраструктури сіл. Ці проекти об’єд-
нані у топ добрих справ місяця. Мова про 
оперативний ремонт дороги у с. Глушка 
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.), 
яка була зруйнована стихією, про від-
новлення водопостачання у с. Велика 
Яромирка (Городоцький р-н, Хмельниць-
ка обл.) та облаштування системи вулич-
ного освітлення у с. Морозівка (Старокос-
тянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

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

І нехай це літо стане часом 
яскравих 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

 АКТУАЛЬНО

 

НАЯВНЕ НАСЕЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ НАСЕЛЕННЯ

на 1 квітня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-березні 

2019 року

на 1 квітня 

2019 року

середня 

чисельність

 у січні-березні 

2019 року

Україна 42 079 547 42 116 374 41 909 910 41 946 737

Вінницька обл. 1 555 670 1 558 032 1 548 585 1 550 947

Кіровоградська обл. 942 351 943 950 935 936 937 535

Одеська обл. 2 378 856 2 379 582 2 367 796 2 368 522

Черкаська обл. 1 202 541 1 204 446 1 198 912 1 200 817

м. Київ 2 951 482 2 951 151 2 910 175 2 909 844

СОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИСОЦIАЛЬНI ПРОЕКТИ
«Енселко Агро» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» ВИДІЛИЛИ 

КОШТИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ Хмельниччини —
на придбання будівельних 

матеріалів, металопластикових 
вікон і дверей. Ще два проекти 
стосуються інклюзивної освіти. 

Бюджет витрат Компанії на ці 
справи склав понад 200 тис. грн.

Згідно з даними Держстату, 

чисельність населення 

України на 1 квітня 2019 року

та середня чисельність 

у січні-березні 2019-го 

становила (осіб).

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ СПIВПРАЦI 
АГРОВИРОБНИКIВ ТА ПАСIЧНИКIВ

Аграрії Кернел розбудовують нову схему взаємодії з бджолярами. Чути та розуміти один 

одного, бути партнерами, які спільно вирішують нагальні питання, — це мета проектів, які 

останнім часом активно стартували у регіонах присутності Агробізнесу Компанії. 

У сьогоднішньому номері читайте про досвід співпраці з пасічниками Хмельниччини.
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СЕЗОН ШКIЛЬНИХ РЕМОНТIВ РОЗПОЧАТО
Компанія Кернел спільно з БФ «Разом з Кернел» завжди допомагають  осередкам освіти, за фінансування цих аграріїв 

реалізовуються сотні проектів із підтримки шкіл та дитячих садочків. З настанням літніх канікул, коли стихає дитячий 

гамір у шкільних коридорах, підтримка від Кернел не зменшується, радше навпаки — найбільша частина допомоги 

надається саме влітку, бо це гаряча пора підготовки закладів до нового навчального року, проведення ремонтів, 

покращення матеріально-технічної бази. Червень тільки розпочався, а Компанія вже дієво відгукнулася 

на звернення шкіл та садочків.

ДЕТАЛІ — У КОМЕНТАРЯХ

Зокрема, підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили кошти для закладів Хмельниччини, 
а саме на придбання будівельних матеріалів для упорядкування спортивної зали школи с. Чернелівка (Красилівський 
р-н), оргтехніки для школи с. Веснянка та будматеріалів для ремонту школи с. Сковородки (Старокостянтинівсь-

кий р-н), а також на придбання металопластикових вікон та дверей для ДНЗ «Ромашка» с. Лисець (Дунаєвецький р-н) 
та школи с. Отроків (Новоушицький р-н); два проекти стосуються інклюзивної освіти — у с. Дашківці (Віньковецький р-н) 
та с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н).

БЮДЖЕТ ВИТРАТ КОМПАНІЇ 

НА ВИЩЕПЕРЕРАХОВАНІ СПРАВИ СКЛАВ ПОНАД 200 ТИС. ГРН.

Алла Яснюк, сахновецький сільський голова

«Серед актуальних напрямків розвитку навчального се-
редовища чітко прослідковується орієнтація на інклю-
зивну освіту, щоб усі діти мали рівні права на отриман-
ня життєвих навичок і шкільних знань. У селі Сахнівці 
створюється інклюзивний центр розвитку дітей, ми вже 
знаємо, що з 1 вересня його відвідуватимуть 10 діток 
з особливими потребами. Це дві великих кімнати, де 
розміститься психолог, масажний кабінет. Сам інклю-
зивний центр буде на балансі сільської ради, але само-
стійно ми не справляємося з потребами для облашту-
вання такого соціального об’єкта. Завдяки фінансовій 
підтримці підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ 
«Разом з Кернел» у розмірі 86 тис. грн у приміщенні, 
де буде центр, встановлено металопластикові вікна (їх 
більше 10) та двері. Ми щиро вдячні Кернел за значиму 
підтримку».

Галина Харченко, директор Сковородківського НВК

«На часі у нашому навчально-виховному комплексі — ре-
монтні роботи. Це велика ділянка роботи, адже школа 
розташована у приміщенні 1936 року побудови, класні 
кімнати високі, коридори — просторі. Ми дуже потре-
бували коштів на придбання фарби для проведення 
ремонтних робіт. Звернулися до компанії Кернел, яку я 
називаю найпотужнішим нашим інвестором, і вже маємо 
білі й кольорові фарби для роботи. Самі роботи з фар-
бування виконаємо силами батьків, учителів, технічного 
персоналу, все буде зроблено вчасно та якісно, адже 

Учні школи та педагогічний колектив с. Веснянка Учні школи та педагогічний колектив с. Веснянка 

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

дякують Кернел за придбану оргтехнікудякують Кернел за придбану оргтехніку

У приміщенні ДНЗ «Ромашка» с. Лисець У приміщенні ДНЗ «Ромашка» с. Лисець 

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

коштам від Кернел замінено частину віконкоштам від Кернел замінено частину вікон

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

направили фінансування для облаштування інклюзивно-ресурсної направили фінансування для облаштування інклюзивно-ресурсної 

кімнати у НВК с. Дашківці (Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)кімнати у НВК с. Дашківці (Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
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школа для наших вихованців — другий дім. Підготуємо 
до 1 вересня й приміщення дитячого садочка та їдальні, 
матеріальних і людських ресурсів вистачає».

Валентина Вороніна, секретар Веснянської сільської ради

«Навчальний заклад — важлива частина життєдіяльності 
села. Намагаємося підтримувати його у такому стані, 
щоб дітям було комфортно. У цьому маємо вагому під-
тримку від підприємства  «Енселко Агро» (Кернел) та 
БФ «Разом з Кернел». Освіта у них в пріоритеті. Тож і 
наша школа не залишається поза увагою. Кернел про-
фінансував закупівлю жалюзі для кабінету фізики, було 
придбано ноутбук і принтер, наразі для підготовки до 
нового навчального року здійснюються ремонтні робо-
ти — аграрії оплатили придбання фарби. Це все заради 
молодого покоління нашого села, від керівництва сіль-
ської ради, батьків і жителів ми чуємо тільки слова по-
дяки на адресу Компанії за підтримку».

Олександра Срульова, завідувач ДНЗ «Ромашка», 
с. Лисець:

«Дошкільний навчальний заклад відвідують 23 дитини. 
Це окреме приміщення, двоповерхове, але, цілком при-
родно, з часом усе потребує ремонту та вдосконален-
ня. Актуальним для нас було замінити вікна й двері. За 
фінансовою підтримкою звернулися до Кернел, Ком-
панії, яка розуміє потреби освіти і відгукується дієвою 
підтримкою. Завдяки виділеним коштам у розмірі понад 
27 тис. грн ми замінили на металопластикові два вікна 
в їдальні, одне — у вбиральні, а також встановили двоє 
дверей. Батьки, які заходять до нас, задоволені такими 
обновками, висловлюють аграріям подяку за створений 
комфорт».

Аліса Ладняк, директор Дашковецького НВК

«У нашому навчально-виховному комплексі 27 травня 
відбулося відкриття інклюзивно-ресурсної кімнати, 
яка з 1 вересня повноцінно працюватиме з дітками, які 
мають особливі освітні потреби. Великий обсяг робіт 
ми виконали за рахунок державних коштів, адже до 
таких класів особливі вимоги, зокрема щодо підлоги 
з ламінату, металоплатикових вікон, стін теплого ко-
льору. Кімната повинна мати дві зони: одна навчальна, 
друга — спеціальної орієнтації, де дітки набуватимуть 
навичок миття посуду, прасування одягу, інших по-
трібних для життя умінь. Передбачений для них сухий 
басейн, дошка для піскотерапії. Зрозуміло, ми по-
требували підтримки. Звернулись до Кернел, адже 
вони допомагають освітній галузі. Були представники 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» і на 
відкритті інклюзивно-ресурсної кімнати. Аграрії виді-
лили нам майже 25 тис. грн для придбання ламінату та 
сантехніки. Велике спасибі за небайдужість до освітніх 
проблем, до доль дітей, яким ми покликані дати жит-
тєві навички, усупереч усім негараздам. Особливі діти 
повинні стати повноправною частиною суспільства, і 
разом ми можемо це зробити».

Ігор Петричук, учитель фізкультури школи с. Чернелівка

«Спортивна зала у школі не ремонтувався вже сім 
років. Ось ми й звернулися до компанії Кернел та БФ 
«Разом з Кернел» за допомогою. Аграрії нам виділи-
ли все, що ми просили на ремонтні роботи, чітко за 
списком ми отримали фарби, лаки, розчинники, ма-
лярське приладдя. Цей факт реальної підтримки (на 
суму 18,5 тис. грн) продовжив низку добрих справ від 
Кернел для нашого навчального закладу. Завдяки під-
приємству встановлювалися вікна, двері, для шкільної 
футбольної команди купували форму. Спасибі за під-
тримку зокрема й спортивного розвитку підростаючо-
го покоління».

Валентина Головченко, директор школи с. Отроків

«Аграрії Кернел постійно активні у житті школи. Тради-
ційно подарунки на свята, на День захисту дітей — від 
них. Інтерактивна дошка, фарби для ремонту — це ми 
отримали торік, цього року встановлено металоплас-
тикові двері. У нас гарна школа, яку відвідує 81 учень, 
батьки задоволені, що навчальний заклад постійно 
удосконалюється, створює комфорт для дітей. Знову ж 
таки, ми завдячуємо цим нашим аграріям, які й для села 
реалізують соціальні проекти. З вдячністю сприйняли 
жителі села Отроків вуличне освітлення, до фінансуван-
ня якого причетна компанія Кернел. Школа розташова-
на на вулиці Центральній, на якій облаштовано вуличне 
освітлення. Серед вигід і позитивних моментів —  турбо-
та про безпеку дітей».

З НОВИМИ ВIКНАМИ
Соціальні проекти, що стосуються підтримки сільської культури, 

важливі для Кернел. Допомога на ремонти Будинків культури чи клубів, 

придбання музичних інструментів, сценічних костюмів для колективів 

художньої самодіяльності, фінансова участь у загальносільських 

заходах — до подібних проектів Компанія долучається активно 

й результативно.

Нещодавно підприємство «Енселко 
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» надали фінансування для за-

міни вікон у клубі села Лисинці (Староко-
стянтинівський р-н, Хмельницька обл.).

Бюджет витрат Компанії — понад 
20 тис. грн.

— Для жителів села Лисинці (яких 
налічується 220 осіб), клуб є місцем, 
де збираємося у разі потреби на збо-

ри. Для сільської молоді він є острівцем 
культурного відпочинку, тут проводять-
ся розважальні програми, є тенісний 
стіл, — розповідає Микола Григорчук, 
голова Березенської сільради, до складу 
якої входять Лисинці. — Тому встанов-
лення нових металопластикових вікон у 
сільському клубі — гарна справа, за яку 
ми щиро вдячні Кернел.

За кошти від Компанії встановлено 
п’ять вікон. Нові конструкції зробили сіль-
ський клуб затишнішим, змінився й зо-
внішній вигляд будівлі. Громада села вдяч-
на Кернел за допомогу, за те, що Компанія 
дбає про розвиток сільських населених 
пунктів, допомагає вирішувати питання 
життєдіяльності, зокрема й культури.

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

кошти на проект зі встановлення металопластикових вікон у закладі кошти на проект зі встановлення металопластикових вікон у закладі 

культури с. Лисинці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)культури с. Лисинці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

УПОРЯДКОВАНI МЕМОРIАЛИ СЛАВИ –
НАША ДАНИНА ПАМ’ЯТI

Стоять вони в тихій зажурі. Обеліски, Меморіали Слави, могили невідомих солдатів. Як пам’ять, нагадування про те, 

що ніколи не повинно повторитися. Священні місця, куди приходять на свята, пов’язані з літописом Другої світової 

війни, потребують утримання у належному стані. 

На ці справи аграрії Кернел на територіях своєї відпові-
дальності відгукуються фінансово. Зокрема, нещодавно 
підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з 

Кернел» виділили кошти на облаштування подібних об’єктів у 
селах Моломолинці (Хмельницький р-н, Хмельницька обл.) та 
Карачіївці (Віньковецький р-н, Хмельницька обл.).

Тетяна Прокопченко, староста с. Моломолинці

«У нашому селі три пам’ятники нагадують про найстрашнішу 
війну. У центрі височіє обеліск, встановлений на честь односель-
ців, які не повернулися з фронту; є братська могила, у якій поховані 
84 воїни, які поклали свої життя під час визволення села від німець-
ких загарбників, та могила невідомого солдата. На цьому пам’ят-
ному місці відбуваються урочистості, присвячені Дню Перемоги 
та іншим визначним датам. Ми намагаємося підтримувати там по-
рядок, але потрібні фінанси. Цьогоріч підприємство «Енселко Агро» 
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» виділили майже 21 тис. грн, за 
рахунок яких було здійснено ремонтні роботи. Передусім гарно 
облаштували братську могилу, яка мало не зрівнялася із землею. 
Підняли, обмурували сучасними будівельними матеріалами. Обе-
ліск обклали плитами, встановили гранітну стелу, на якій — імена 
загиблих односельців. Тепер пам’ятне місце має упорядкований, 
гарний вигляд, так і повинно бути. Громада села щиро вдячна за 
допомогу Кернел».

Олександр Боднар, голова с. Карачіївці

«На території сільської ради є чотири пам’ятники, присвячені 
періоду лихоліття 1941-1945 років. У кожному, навіть наймен-
шому селі Бистриця ми підтримуємо належний стан пам’ят-
ників, адже вони  —  частина історії. Цього року підприємство 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»  виділили ко-
шти на ремонтно-оздоблювальні роботи. Тож усі пам’ятники у 
чотирьох селах — Карачіївці, Калюсик, Бистриця, Майдан-Ка-
рачієвецький — були підштукатурені та підфарбовані, що нада-
ло їм оновленого вигляду».

Кернел профінансував проведення Кернел профінансував проведення 

ремонтних робіт обелісків Слави у селах Моломолинці ремонтних робіт обелісків Слави у селах Моломолинці 

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

(Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)(Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
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  АКТУАЛЬНО

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ 
СПIВПРАЦI 

АГРОВИРОБНИКIВ 
I ПАСIЧНИКIВ

Останніми роками у всеукраїнських засобах масової 

інформації з’являється чимало повідомлень про загибель 

бджіл. Частина звинувачень з цього приводу лунають саме на 

адресу сільгоспвиробників. На нашу ж думку глобальнішою 

проблемою тут є відсутність надійної й постійної взаємодії між 

аграріями та бджолярами.

Олександр Ременяк, Директор підприємства «Енселко Агро» (Кернел)

«Ми розуміємо, що проблеми бджолярства виходять далеко за межі галузі. А спільна робота 
пасічників та аграріїв дає реальний результат, оскільки певною мірою ми залежні одне від 
одного. Бджоли  —  це підвищення урожайності, а якісно захищені від шкідників поля — запо-
рука кращого медозбору. Щороку ми використовуємо в агровиробництві все більш безпечні 
препарати, реагуючи на запити суспільства та навколишнього середовища. Наприклад, після 
проведення низки зустрічей із пасічниками Хмельниччини дійшли згоди щодо заміни препа-
ратів, які застосовуються у боротьбі зі шкідниками під час цвітіння озимого ріпаку. Цьогоріч 
ми придбали та використовуємо препарат «Біскайя», який є засобом нового покоління, неток-
сичним для бджіл та джмелів — як дорослих, так і личинок. «Біскайя» не відлякує запилювачів 
(на відміну від багатьох інших препаратів), завдяки чому рівень запилення квіток залишається 
максимально можливим. Додамо, що ми є одними з небагатьох сільгоспвиробників області, 
які використовують цей препарат, оскільки він є малодоступним з точки зору вартості. Вона в 
п’ять разів перевищує ціну препаратів, які традиційно використовують аграрії».

Олександр Іщук, пасічник, мешканець м. Старокостянтинова

«Для мене пасіка  —  це справа всього життя та основний дохід, з якого живе моя родина. 
Наразі маю понад 100 вуликів, які розміщені на території Старокостянтинівського району. Як 
на мене, нам, бджолярам, вважливо мати налагоджену співпрацю саме з агровиробниками. 
І те, що сьогодні робить підприємство «Енселко Агро» (Кернел) —  маю на увазі проведення 
зустрічей із пасічниками для обговорення актуальних питань, — заслуговує на повагу. З жод-
ним сільгосппідприємством чи фермерським господарством регіону ми не маємо подібного 
досвіду спілкування. Тому їм потрібно взяти на замітку ініціативу Кернел. Оскільки, окрім цієї 
Компанії, ми маємо чимало підприємств, які обробляють поля, і діяльність яких має також 
бути безпечною для ведення бджолярства. Пригадую, у березні управління агропромисло-
вого розвитку спробувало зібрати агровиробників та бджолярів, проте й на ту зустріч, окрім 
представників «Енселко Агро» (Кернел), не з’явився жоден виробник. І це ще раз підкреслює, 
що ця Компанія прозоро та відкрито проводить свою діяльність. Кернелівці не бояться по-
казувати та розповідати про ті препарати, які використовують, озвучувати час робіт, тому що 
все це здійснюється в рамках чинних законодавчих норм та сертифікованими засобами».

Анатолій Сірма, пасічник, житель Ярмолинецького району

«Ми звернулися до компанії з проханням замінити препарат, який використовується для об-
прискування ріпаку — культури, час цвітіння якої співпадає з періодом активного льоту бджіл. 
Зараз «Енселко Агро» використовує сучасний препарат «Біскайя». До речі, я вже вивіз свою 
пасіку, а це близько 250 бджолосімей, на ріпакові поля Кернел».

Крім того, Кернел — одна з небагатьох компаній, яка оперативно інформує аграріїв 

про проведення будь-яких робіт на масивах. Офіційні повідомлення надаються не 

лише у сільраду. Створено спеціальну групу у Viber, учасниками якої є як агрономи 

підприємства, так і пасічники регіону, зараз вона налічує понад 60 осіб. Саме в цю 

групу надсилається інформація про роботи, відповідні сертифікати якості препара-

тів, тобто йде живе спілкування в режимі онлайн.

МИ ВИРІШИЛИ ЗВЕРНУТИСЯ ЗА КОМЕНТАРЯМИ ДО АГРАРІЇВ КЕРНЕЛ 
ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО БДЖОЛЯРІВ

Проте на Хмельниччині ми знайшли приклад якісної співпраці агровиробника й пасіч-
ника. Йдеться про підприємсво «Енселко Агро» (Кернел) і про ефективні методи, які 
застосовують ці аграрії для компромісу та взаєморозуміння.

ЗА ПРИБЛИЗНИМИ ОЦІНКАМИ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ НАЛІЧУЄТЬСЯ 350 — 400 ТИС. 

БДЖОЛЯРІВ. ЙДЕТЬСЯ ПРО ВСІ ПАСІКИ, ВІД ПРОМИСЛОВИХ ДО ПАРИ ВУЛИКІВ НА 

ПРИСАДИБНІЙ ДІЛЯНЦІ. І САМЕ ОСТАННІ, ТІ ЩО РОЗТАШОВАНІ НА ГОРОДАХ СЕЛЯН 

ТА ОФІЦІЙНО НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ, — ЦЕ 98,6% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ. ТОБТО 

БДЖІЛЬНИЦТВО СЬОГОДНІ НЕСЕ ЗНАЧНЕ СОЦІАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, 

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ДОХІД СІЛЬСЬКИМ РОДИНАМ.

У квітні-травні представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) ініціювали низку зу-
стрічей та круглих столів із пасічниками області. Тут розглядалися важливі для обох сторін 
питання.

БДЖОЛЯРІ &
АГРОВИРОБНИКИ 

Бджоли - це 
підвищення
урожайності

А якісно захищені
поля від шкідників 
- запорука кращого
медобору

Агровиробник та 
бджоляр залежні 
одне від одного 

Ініціює  та проводить систематичні зустічі
з пасічниками Хмельниччини

Згідно законодавтсва за три дні офіційно повідомляє
сільські ради про проведення робіт

Створено Viber группу*, учсниками якої є понад 60 пасічників області та 
агрономів підприємства, у якій ведеться живе спілкування двох сторін, 
інформується про проведення робіт, сертифікацію препаратів, 
оперативно надаються відповіді на актуальні питання 

Організовано процес вивезення вуликів /бджолосімей
на власні ріпакові поля 

Реагує на запити сектору бджолярства стосовно зміни препаратів та 
вибору більш безпечних засобів для боротьби із шкідниками 

* За додатковою інформацією звертатися за номером Гарячої лінії Кернел 0-800-501-483

Для боротьби із шкідниками ріпаку підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
застосовує  інсектицид Біскайя 240 OD, о.д. ф. «Байєр КропСайєнс АГ» 
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Нетоксичність діючої
речовини для 

бджіл та джмелів
Відсутність відляку-
вального ефекту для 

запилювачів

Відмінне утримування, 
прилипання та розподі-
лення поверхнею листя

Підвищена стійкість 
до змивання дощем, 

покращення та 
прискорення системного 

ефекту 

Рекомендований
до оприскування

під час цвітіння ріпаку

Зберігає нетоксичність 
для бджіл за змішування 

з фунгіцидами
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  З ДУМКОЮ ПРО СЕЛЯНИНА 

МОБIЛЬНА МЕДИЦИНА «ЗДОРОВ’Я ГРОМАД»
У травні реалізацію нового проекту «Здоров’я громад» розпочали підприємства «Енселко Агро» (Кернел) 

та «Агрополіс» (Кернел) спільно з БФ «Разом з Кернел». Суть проекту полягає у виїздах спеціально 

обладнаного автомобіля швидкої  допомоги з  медичним персоналом, який надаватиме консультації та проводитиме 

безкоштовні обстеження пайовиків Компанії, жителів тих сіл Хмельниччини й Тернопільщини, 

де немає закладів охорони здоров’я.

ПРОЕКТИ ГАЛУЗI ЗА МIСЯЦЬ

Валентина Кльоц, фельдшер ФАПу 
с. Завадинці

«Наш ФАП обслуговує понад 600 меш-
канців села, тільки дітей до 14 років 
маємо 70, живе серед нас дев’ять бага-
тодітних родин, де виростає по п’ятеро 
діток. Щодня до ФАПу звертається по 
15-20 осіб. Комусь треба внутрішньо-
венно ввести ліки, комусь — виміряти рі-
вень цукру у крові, здійснити інші медич-
ні маніпуляції. Для всього цього важливо 
мати у розпорядженні устаткування. Тож 
ми всією громадою раділи тому факту, 
що за кошти від підприємства  «Енселко 
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 

придбано глюкометр і тонометр. Тепер 
за допомогою глюкометра можна точно 
виміряти рівень цукру в крові, а елек-
тронний тонометр дає чітку відповідь 
на запитання, який у людини тиск. Нове 
обладнання  — реальне покращення рів-
ня обслуговування. Це перша допомога 
від аграріїв Кернел, але від цього вона 
не менш цінна, велике спасибі всім при-
четним до хороших справ».

Надія Ахтимчук, староста села Загоряни

«ФАП у селі обслуговує 70 жителів, тут 
працює досвідчений фельдшер, яка 
знає всі історії хвороб, кваліфіковано 
надає допомогу. Але й саме приміщен-

ня потребувало уваги. Передусім по-
трібно було замінити дерев’яні двері, 
які тільки від вітру й рятували. Звер-
нулись ми до аграріїв «Енселко Агро» 
(Кернел), нашого орендаря, який до-
помагає у найважливіших справах. 
Металеві двері вже встановлено, вони 
надійні, та й приміщення набуло охайні-
шого вигляду, стало комфортніше. Але 
найголовніше — приємне саме відчуття 
потрібності, розуміння, що ФАП працю-
ватиме, адже є небайдужі до долі села 
люди. За таку позицію — особлива по-
дяка аграріям, щиро бажаємо їм бла-
гополуччя, успішних результатів у всіх 
справах».

Зважаючи на реальну ситуацію в сільських населених пун-
ктах, коли людям недоступна якісна медична допомога, 
Кернел взяв на себе важливу місію — підвищити рівень 

надання медичної допомоги в селах своєї присутності. 

Наразі автомобіль швидкої допомоги 

«Здоров`я громад» уже здійснив виїзди у десятки 

сіл Старокостянтинівського, Хмельницького, 

Красилівського, Волочиського районів 

Хмельницької області. Як сприйняли таку програму 

люди, ми почули у селах регіону.

Лариса Білецька, пайовик, с. Деркачі

«Приїзд у Деркачі медичного автомобіля з лікарями був при-
ємною несподіванкою. Всі знають, як воно в селі, завжди за 
клопотами по господарству ніколи подбати про здоров’я, хіба 
вже як зовсім важко, тоді йдемо до лікарні. Коли ж лікарі при-
були в село, то на прийом прийшло чимало людей різного віку 
— у той момент, коли була я, майже двадцятеро. Люди задово-
лені, я й сама поспілкувалася з кардіологом, почула цінні пора-
ди. Спасибі «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» 
за таку ініціативу, вона потрібна і своєчасна».

Майя Бялик, пайовик, с. Красносілка

«Я також прийшла на прийом до медиків, коли вони приїхали 
до нас, у село Красносілка. Перший виїзд зібрав більше 20 ба-
жаючих перевірити своє здоров’я, здебільшого осіб пенсійно-
го віку. Чула враження людей, всі задоволені тим, що Кернел, 
чиїми орендодавцями ми є, тепер надаватиме ще й таку по-
слугу. Лікарі, які прибули до нас, давали професійні консуль-
тації, були уважними до кожного. Здоров’я — це й справді най-
цінніше, тож така увага з боку Компанії до цієї сторони життя 
заслуговує на найщирішу подяку».

Олена Гедз, пайовик, с. Вербородинці

«Серед перших відвідувачів «мобільної» медицини було троє 
діток з мамами, прийшли люди різного віку, щоб почути ква-
ліфіковані поради. Серед сільських буднів важко знайти час, 
щоб поїхати до лікарні, здати аналізи, проконсультуватися. 
А ось коли лікар поряд, послуга надається безкоштовно, про 
що також подбала Компанія, тоді розумієш, що треба сходи-
ти, про тебе ж подбали. Загалом, відгуки перших відвідувачів 
дуже позитивні, думаю, така мобільна медична допомога дуже 
потрібна. Спасибі за нову ініціативу нашим аграріям, хай у всіх 
буде здоров’я, адже це — невід’ємна частина благополуччя».

Проведення медичних оглядів у селах Хмельниччини в рамках Проведення медичних оглядів у селах Хмельниччини в рамках 

програми «Здоров’я громад», яка реалізовується підприємством програми «Здоров’я громад», яка реалізовується підприємством 

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

Для фельдшерсько-Для фельдшерсько-

акушерського пункту акушерського пункту 

с. Завадинці (Городоцький р-н, с. Завадинці (Городоцький р-н, 

Хмельницька обл.) підприємство Хмельницька обл.) підприємство 

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

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

придбали медичне устаткування — придбали медичне устаткування — 

тонометр та глюкометртонометр та глюкометр

Разом з новою справою, об’єднаною соціальним проектом «Здоров’я громад», Кернел постійно дбає й про стан 

осередків медицини — фельдшерсько-акушерських пунктів (далі ФАП. — Ред.) та амбулаторій. До вже зробленого 

заради здоров’я сільських мешканців додалися нові справи, спрямовані на підтримку медичної сфери: придбано 

медичну апаратуру для ФАПу с. Завадинці (Городоцький р-н, Хмельницька обл.), встановлено металеві двері у 

ФАПі с. Загоряни (Новоушицький р-н, Хмельницька обл.). 

Подробиці — у коментарях. 
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КЕРНЕЛ — провідний у світі та найбіль-
ший в Україні виробник та експортер со-
няшникової олії, ключовий постачальник 
сільськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові ринки. 
Кернел щороку підтверджує беззапере-
чне лідерство в усіх напрямках діяльності 
у регіонах присутності та світових рейтин-
гах. Протягом 10 років акції Компанії тор-
гуються на Варшавській фондовій біржі. 
У 2011 році IPO Кернел було визнано най-
кращим у країнах Центральної та Східної 
Європи за всю історію цієї біржі. З року в рік 
Компанія лідирує в рейтингах найкращих 
роботодавців. 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 бір-
жі п’ятирічні облігації. На частку Кернел 
припадає близько 8% світового виробни-
цтва соняшникової олії. Торговельнi марки 
Компанії: «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак 
Домашня», «Чумак Золота». Свою продук-
цію 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 Кернел активно розвиває влас-
не  сiльгоспвиробництво. Щороку Кернел 
постачає на міжнародні ринки приблизно 
4 млн тонн кукурудзи, пшениці, ячме-
ню, сої та ріпаку, закуповуючи сільгос-
ппродукцію у більш ніж п’яти тисяч ви-
робників, а також вирощуючи власну на 
550 тис. га землі. Спiльно з виробничою 
дiяльнiстю проводиться тiсна спiвпраця 
з громадами сiл i малих мiст на терито-
рiї присутностi агропiдприємств Кернел. 
Основне завдання — фiнансово-матерi-
альна пiдтримка громадських 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 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, 
Заліщицькому, Бучацькому, Лановецько-
му районах. На вказані підопічні території 
поширюються й соціальні програми Бла-
годійного фонду.

ДОВIДКАЩомісяця 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.

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ

ТОВ «Агрополіс» (Кернел) 

ФАХІВЕЦЬ З ТЕХНОЛОГІЇ 
(м. Чортків, Тернопільська обл.)

 Вища освіта за напрямком «агрономія».
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року 

(можливо без досвіду, але з теоретичними знаннями).

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ С/Г ВИРОБНИЦТВА
(с. Торське, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
 Знання принципів роботи с/г техніки.
 Відповідальність, старанність.
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 до 3 років.

ТОВ «Енселко Агро» (Кернел) 

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

 Знання ПК.
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років.
  Готовність працювати позмінно.

ФАХІВЕЦЬ З ТЕХНОЛОГІЇ
(с. Сахнівці, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

 Вища освіта за напрямком «агрономія».
 Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року 

(можливо без досвіду, але з теоретичними знаннями).

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

  ПРОФЕСIОНАЛИПРОФЕСIОНАЛИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Костянтин Сергійович НаголюкКостянтин Сергійович Наголюк      

 Посада:Посада:  Менеджер із комерційної діяльності на підприємстві Менеджер із комерційної діяльності на підприємстві 
«Енселко Агро» (Кернел), Хмельницька обл.«Енселко Агро» (Кернел), Хмельницька обл.  

 Стаж роботи в Компанії:Стаж роботи в Компанії:  з 2013 рокуз 2013 року

«Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) — це не просто мій перший офіційний роботода-
вець. Це місце, де я щоденно отримую безцінний досвід, маю можливість вдосконалю-
ватися як професіонал. Пригадую 2013 рік, коли я, дипломований фахівець за напрямом 

«фінанси та кредит», шукав роботу. Тоді виклав своє резюме на один із сайтів, через три дні мені зателефону-
вали з Кернел, уже на наступний день я пройшов співбесіду та був працевлаштований. Спочатку це була позиція 
економіста. За півтора року на підприємстві відкрилася вакансія менеджера з комерційної діяльності, і я осо-
бисто запропонував свою кандидатуру на дану посаду.  Бо, правду кажучи, закупки завжди були мені ближчи-
ми, ніж економіка.  Відтоді й до сьогодні працюю саме в цій сфері. Мої обов’язки — це координація купівлі то-
варів та послуг, від пошуку постачальника до доставки товарів на склад чи виконання робіт. У цей процес також 
входить контроль оплати, укладання догорів тощо. Вважаю, що саме в цьому напрямку є чимало перспектив для 
розвитку, але головне —  ти спілкуєшся з різними людьми, будуєш комунікацію та врешті-решт представляєш 
інтереси Компанії на певному рівні. Чи вважаю я себе успішним? Так, бо щоденно крокую до поставленої мети, 
реалізовую важливі проекти, і часто з непоганим результатом. Пишаюся тим, що працюю в Кернел — Компанії, 
де цінують співробітників. Для нас організовується чимало програм та проектів, тренінгів з підвищення квалі-
фікації. Я, наприклад, отримав диплом програми Кернел «Внутрішній тренер» і тепер можу навчати правильної 
взаємодії та спілкування своїх колег. А ще мотивує те, що Компанія не стоїть на місці, а рухається вперед, і ми, 
співробітники, не маємо права залишатися поза цим ритмом».

З ПОШТОВОЇ З ПОШТОВОЇ 
СКРИНЬКИСКРИНЬКИ

СПАСИБI ЗА ПIДТРИМКУ СIЛЬСЬКОГО ФУТБОЛУ
«У селі Бабинці (Борщівський р-н, Тернопільська обл.) футболом 

захоплюється не одне покоління. Це хороша традиція, адже спорт гар-
тує характер, налаштовує на командну гру, вчить перемагати й досяга-
ти успіху. Уже не один рік тут діє футбольна команда, що бере активну 
участь у різноманітних змаганнях. Красива гра об’єднала людей різного 
віку, з гордістю ми називаємо ветеранів команди — братів Івана та Пе-
тра Грицелів, Сергія Танасійчука, Руслана Гуску. Вони є прикладом для 
молодшого покоління гравців. Водночас, як і будь-яка справа, сільський 
футбол потребує підтримки. Вже третій рік команді допомагає підприєм-
ство «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Першим подарунком 
стала форма. Торік аграрії Компанії допомогли ФК Бабинці взяти участь 
у чемпіонаті району, виділивши кошти на поїздку, також було придбано 
м’ячі. Цьогоріч кернелівці також не залишили поза увагою питання сіль-
ського футболу — фінансували виїзні ігри, а також утримання футболь-
ного поля в селі Бабинці. Приємно говорити про таку підтримку, я й сам 
фанат футболу. Більше того, це яскравий приклад для молодого поко-
ління, щоб зацікавити його спортом. Тому мої слова подяки — це й сло-
ва всіх футболістів, жителів села, які також уболівають за ФК «Бабинці», 
особливо на День села, коли футбольні баталії є невід’ємною частиною 
програми.

Загалом, коли говоримо про діяльність підприємства  «Агрополіс» 
(Кернел) у нашій громаді, не можемо обминути увагою важливі справи, 
зроблені для всіх мешканців села. Наприклад, було відремонтовано де-
рев’яний міст через річку Нічлава, який на щодень потрібен нашим меш-
канцям. Допомагали аграрії, коли спільними зусиллями відновлювали 
Будинок культури. 

Цього літа починаємо капітальний ремонт дороги. Плануємо разом 
з Кернел впоратися за червень. Адже знаємо: партнери вони надійні, не 
підводять, слова не розходяться з ділом, а значить — все буде зроблено, 
щоб людям було комфортно, щоб села жили й розвивалися».

З найкращими побажаннями, Віталій СОЛТИЦЬКИЙ, 

голова с. Бабинці ( Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ – ВЕЛИКА УВАГА
«У селі Білобожниця Чортківського райо-

ну на Тернопільщині працює дитячий садочок. 
Його відвідує 54 дитини. Для всієї громади це 
важливий об’єкт не тільки соціальної сфери, 
а й загалом життєдіяльності. Щоб створити 
комфортні умови для вихованців закладу, було 
зроблено чимало. А ось облаштувати велику 
світлу актову залу, де відбуваються різні вихов-
ні та масові заходи, допомогли підприємство 
«Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». 
Саме аграрії придбали крісла для актової зали 
на суму понад 22 тис. грн. Батьки вихованців 
дитячого садочка щиро вдячні за гарні меблі, 
зала тепер має дуже комфортний і сучасний 
вигляд. Не можна не подякувати за подарунки, 
з якими Компанія завжди приходить на свята 
до дитсадка та в школу. Наприклад, у дитячому 
садочку у травні, під час свята випускникам-до-
шкільникам були вручені брендовані рушники. 
Дітям було радісно від самого свята, а батьки 

висловлювали щиру подяку за подарунки, котрі 
будуть доброю згадкою про Компанію, що під-
тримує громаду, дбає про мешканців від мало-
го до старого.

Принагідно варто згадати багато пози-
тивних справ, зроблених Кернел, таких як, 
наприклад, придбання меблів для адміністра-
тивного приміщення об’єднаної територіальної 
громади, де розміщуються керівництво, апарат 
управління, відділи освіти та культури. Компа-
нія виділила на меблі 18 тис. грн.

Наразі здійснюється ремонт у шкільній 
їдальні, щоб покращити умови харчування для 
майже 200 учнів. До цього процесу залучено й 
кошти Кернел.  Громада щиро вдячна аграріям, 
які налаштовані на співпрацю, на реалізацію 
успішних соціальних проектів».
З повагою, Іван БРАТКІВ, начальник відділу економічного, 

земельного та комунального розвитку Білобожницької 

ОТГ (Чортківський р-н, Тернопільська обл.)

Гравці ФК «Бабинці» (Борщівський р-н, Гравці ФК «Бабинці» (Борщівський р-н, 

Тернопільська обл.) дякують підприємству Тернопільська обл.) дякують підприємству 

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

систематичну фінансову підтримкусистематичну фінансову підтримку

Підприємство «Агрополіс» (Кернел) та Підприємство «Агрополіс» (Кернел) та 

БФ «Разом з Кернел» профінансували БФ «Разом з Кернел» профінансували 

придбання стільців для актової зали придбання стільців для актової зали 

дитячого садочка с. Білобожниця дитячого садочка с. Білобожниця 

(Чортківський р-н, Тернопільська обл.)(Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

  СХОДИНКИ ДОБРИВ СПРАВСХОДИНКИ ДОБРИВ СПРАВ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
  НОТКА ДУХОВНОСТІНОТКА ДУХОВНОСТІ

ДОПОМОГА РЕЛIГIЙНИМ 
ГРОМАДАМ

Серед багатьох соціальних проектів, які фінансуються 

агропідприємствами Кернел та БФ «Разом з Кернел», чимало 

таких, що стосуються підтримки релігійних громад. На ремонти 

сільських храмів, внутрішнє оформлення споруд, навіть на 

будівництво нових церков Компанія виділяє кошти, щоб духовне 

відродження тривало, а віра була життєдайним джерелом.

Нещодавно підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 
з Кернел» направили чергову допомогу для осередків духовності 
Старокостянтинівського району Хмельниччини.

Зокрема, за кошти від Кернел у церкві с. Морозівка встановлено 
металопластикові вікна; у Попівцях  облаштовано тротуарною плиткою 
територію сільського храму; у Великому Чернятині для потреб храму 
придбано посуд. Детальніше про це нам розповіли у згаданих селах.

Отець Іван, настоятель храму Архістратига Михаїла 
с. Великий Чернятин

«Храм у селі — ровесник незалежності України. У той час, коли україн-
цям дозволили відроджувати й відбудовувати храми, побудовано такий 
і в цьому куточку Старокостянтинівського району. Силами місцевої вла-
ди, громади, благодійників зводилася споруда. Відтоді я несу тут службу 
Божу. Приємно говорити, що храму допомагають у його потребах небай-
дужі. Активно відгукуються на наші потреби і співробітники підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел). Велика допомога чи скромніша — вона одна-
ково цінна, адже йде від щирого серця. Нещодавно Кернел профінансу-
вав придбання посуду, ми його використовуємо для обрядових потреб 
церкви. У сусідньому селі Малий Чернятин нині також будується храм Бо-
жий, Кернел уже проплатив придбання дверей. З молитвою, глибокою 
повагою до аграріїв висловлюю щиру подяку за всі хороші справи для 
громади, за розуміння й підтримку. Божих Вам благословень».

Іван Катренюк, голова с. Морозівка

«До сільського храму йдуть люди різного віку, постійних парафіян є зо 
тридцять, але у великі свята значно більше. Хто як може, підтримує 
церковну громаду і храмову споруду. Гарним подарунком стало при-
дбання підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-
нел» металопластикових вікон. На це Компанія виділила майже 29 тис. 
грн. Громада села щиро вдячна Кернел за кожну конкретну справу під-
тримки й допомоги».

Микола Шевчук, пашковецький сільський голова

«У селі Попівці Пашковецької сільради майже вся громада ходить до 
церкви. Місцевий храм — осередок духовності, місце, де вінчаються й 
приймають хрещення. Цьогоріч ми приділили багато уваги тому, щоб 
надати території храму благоустроєного вигляду, зробити його кра-
сивим куточком села. І спільними зусиллями вдалося втілити ідею в 
життя. За кошти від підприємства  «Енселко Агро» (Кернел) придбали 
228 квадратних метрів тротуарної плитки, 87 поребриків, щоб обла-
штувати подвір’я. Всього аграрії надали на цю справу більше 31 тис. 
грн. За фінансування сільської ради придбали цемент, пісок, щебінь, 
фарбу для огорожі, лавочки та зелені насадження. За роботу тим, хто 
все облаштовував, заплатили жителі села Попівці. Тепер територія біля 
храму має сучасний вигляд, там зелено, красиво. І люди висловлюють 
щиру подяку всім, хто взяв участь у цій справі».

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

та БФ «Разом з Кернел» фінансово підтримали та БФ «Разом з Кернел» фінансово підтримали 

проект з облаштування території храму с. Попівці проект з облаштування території храму с. Попівці 

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

Кернел профінансував встановлення Кернел профінансував встановлення 

вікон у приміщенні церкви с. Морозівка вікон у приміщенні церкви с. Морозівка 

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

СРIБНI МЕЛОДIЇ ОСТАННIХ ДЗВОНИКIВ: 
свято нових горизонтiв зростання 

Традиційно кінець травня — пора останніх дзвоників у навчальних закладах. Звучать вони для 

випускних класів та старших груп у дитсадках, відкриваючи нові горизонти зростання.

На Хмельниччині, у школах сіл Григорівка та Во-
ронківці (Старокостянтинівський р-н) та дитя-
чому садочку с. Лонки (Волочиський р-н) свята 

відбулися за участі представників підприємства «Ен-
селко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Яскраво 
про це розповідають світлини. А учасники урочисто-
стей діляться своїми враженнями.

Алла Степанівна Соколовська, 
директор школи с. Григорівка 

«Святковий день ми присвячували своїм дев’ятьом ви-
пускникам, вони були в центрі подій. Побажання, на-
путні слова, їхні слова подяки учителям, гарні концертні 
номери — урочистості були красивими й неповторними. 
Традиційно на шкільній лінійці підбиваються підсумки 
навчального року. Найкращим 38 учням, які досягли осо-
бливо високого рівня в навчанні, предметних олімпіадах, 
спорті, сільський голова разом з представником «Енсел-
ко Агро» (Кернел) вручили пам’ятні заохочення. Велике 
спасибі агропідприємству, яке підтримує наших учнів, 
адже така увага багато важить, вона є стимулом, дає ро-
зуміння, що твої успіхи мають важливе значення».

Олена Мазур, завідувач ДНЗ «Веселинка» с. Лонки

«У нашому невеличкому дошкільному навчальному за-
кладі випускний — це велике свято для всього села. 
До місцевого клубу приходять усі, незалежно від віку, 
бо дитячий садочок — то розрада, позитив від наймен-
ших мешканців села. Цьогоріч випускників у «Веселин-

ці» було четверо, тож їм дісталася вся увага присутніх. 
Окрасою свята, окрім наших чарівних дошкільників, став 
коровай від товариства «Енселко Агро» (Кернел), кожна 
дитина отримала канцтовари та смаколики. Ми щиро 
вдячні нашим благодійникам-аграріям за постійну під-
тримку. Окрім подарунків на урочистості, реалізовано 
вагомі проекти: торік за підтримки Кернел встановлені 
нові вікна, зроблено красиву веранду, за кошти підпри-
ємства у харчоблок купили електроплиту. Це все заради 
підростаючого покоління, заради майбутнього нашого 
села Лонки».

Випускні урочистості, які проходили у  дитячому Випускні урочистості, які проходили у  дитячому 

садочку с. Лонки (Волочиський р-н, Хмельницька обл.) садочку с. Лонки (Волочиський р-н, Хмельницька обл.) 

за участю представників підприємства за участю представників підприємства 

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

ТОП ПРОЕКТIВ МIСЯЦЯ
Щоденно працівники агропідприємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» спільно з 

громадами українських сіл працюють над вирішенням актуальних, а іноді й життєво 
важливих для місцевих мешканців питань. Кожна втілена справа варта уваги, за зроблене 

ми чуємо хороші відгуки, а значить, працюємо не марно. Пропонуємо Вам топ проектів 
місяця, які були реалізовані Кернел  у селах Хмельниччини й Тернопільщини.

ВІДНОВИЛИ ДОРОГУ ПІСЛЯ ПАВОДКУ
Досить часто життєдайна вода виходить з берегів і стає справжнім стихійним лихом. Не-

дарма ж кажуть: вогонь приборкати легше, аніж зупинити воду. Нещодавно село Глушка (За-
ліщицький р-н, Тернопільська обл.) пережило таке стихійне лихо. Повінь розлила річкові води, 
змила 300 метрів дороги, знищила вщент покриття.

— Ця дорога надважлива для селян, — розповідає Петро Серединський, сільський 
голова. — Сама стихія була страшною, здавалося, розбурхану воду нікому не під силу зупинити. Руйнації зазна-
ла транспортна артерія, її просто змило водою.

Тож громаді оперативно потрібно було приймати рішення, думати, як відновити важливий об’єкт. Надійне 
плече підставили працівники підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Оперативно, без жод-
них запитань, Компанія придбала і привезла щебінь, надала навантажувач, працювала вантажівка підприємства.

— Особливо ми вдячні Кернел за оперативність реакції на звернення: все робилося надзвичайно швидко: 
щебінь привезли, розвантажили, розгорнули, утрамбували — 300 метрів дороги було відновлено, — коментує 
очільник сільської громади. — Велике спасибі за розуміння й підтримку, шановні аграрії  Компанії.

БЕЗ ВОДИ І НІ ТУДИ, І НІ СЮДИ
У селі Велика Яромирка Городоцького району на Хмельниччині люди звикли до водогону, 

користувалися якісною питною водою. Та без проблем не буває — виникають вони, щоб ви-
пробовувати наші сили й можливості. З’явилася проблема й тут — необхідно було здійснити 
ремонтні роботи. Придбання редуктора, комплектуючих, сама робота — порахували, потрібно 
більше 20 тисяч гривень.

— Свого часу водогін будували коштами сільської ради із залученням людських внесків, — згадує Йосип 
Терещук, староста села Велика Яромирка. — У такій критичній ситуації діяти потрібно було швидко, адже вода 
потрібна щодня, щохвилини. Звернулися до підприємства «Енселко Агро» (Кернел) і, як завжди у тому, що сто-
сується справ громади, отримали позитивну відповідь.

Вчасно було придбано необхідне устаткування, все відремонтовано. Водогін у селі працює, несе в кожну 
оселю питну воду, а люди щиро вдячні за допомогу Кернел.

ТЕПЕР СВІТЯТЬ ЛІХТАРІ
Громада с. Морозівка (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) добре знайома із 

соціальними проектами, що їх реалізує підприємство «Енселко Агро» (Кернел) спільно з БФ 
«Разом з Кернел». Цьогоріч саме Кернел приніс світло у цей населений пункт, облаштувавши 
вуличне освітлення.

— Маємо результат завдяки сприянню Кернел, — розповідає Іван Катренюк, сільський го-
лова. — Вуличне освітлення протяжністю 5 кілометрів по всій Морозівці, встановлено 65 великих ліхтарів. Освіт-
лено дорогу до школи, клубу, церкви. Люди щиро вдячні за таку добру справу.

Вуличне освітлення зробило село сучасним, воно навіть вдень набуло іншого вигляду, не кажучи вже про те, 
що в темну пору доби світять ліхтарі, дозволяючи пересуватися вулицями без остраху.

На цій вулиці розташовані 134 будинки місцевих жителів, тож усім світло й затишно. Навіть один промінь 
світла може розсіяти темряву, а коли освітлена вся вулиця — і позитивного настрою більше, і перспективи видно. 
А люди Морозівки свої перспективи бачать з надійним орендарем-інвестором, — Кернел.
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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

Виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК
Чорноморськ, Полтава

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
Полтава, Суми, Харків, Миколаїв, Кропивницький, 
Чорноморськ, Старокостянтинів

Елеваторні потужності та виробничі активи (заводи)

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
Хмельницький, Дніпро

Елеваторні потужності

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ 
Старокостянтинів

Виробничі активи (заводи)

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. 

ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗАКУПІВЛІ ЗЕРНОВИХ
Полтава

Управляюча компанія

БУХГАЛТЕР
Чернігів 

Агробізнес

МЕХАНІК
Чернігів, Суми

Агробізнес

ВIТАЄМО!
Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 

вітає ювілярів літа — жителів сіл 
Старокостянтинівського району 

Хмельниччини

•22 червня — Ларису Григорівну Войтюк 
із с. Круглики;
•1 липня — Марію Сергіїну Наконечну 
з с. Немирівка;
•8 липня — Віру Миколаївну Перегуду 
з с. Сахнівці;
•14 липня — Петра Никаноровича Казьмірука 
з с. Воронківці;
•14 липня — Валентину Никанорівну 
Шпаченко з с. Воронківці;
•18 липня — Віру Василівну Довгополу 
з с. Красносілка;
•24 липня — Василя Івановича Балабу 
з с. Нападівка.

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.

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
вітає ювілярів літа — жителів сіл 

Старосинявського, Хмельницького та 
Полонського  районів Хмельниччини:

•25 червня — Володимира Терентійовича 
Романюка з с. Пилявка;
•28 червня — Любов Василівну Кузьмич 
із с. Кустівці;
•29 червня — Василя Павловича Гавазду 
з с. Кустівці;
•1 липня — Ніну Степанівну Ковтонюк 
із с. Білецьке;
•3 липня — Івана Васильовича Кравчука 
з с. Пилявка;
•6 липня — Анатолія Івановича Івчука 
з с. Кустівці;
•9 липня — Миколу Аврамовича Кучерука 
з с. Крачанівка;
•14 липня — Ольгу Карпівну Наумову 
з с. Аркадіївці.

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.

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
вітає ювілярів літа — жителів сіл 

Волочиського  району Хмельниччини:

•28 червня — Галину Василівну Козіцьку 
з с. Глядки;
•29 червня — Людмилу Станіславівну 
Васильєву з с. Бубнівка;
•3 липня — Людмилу Василівну Остапчук 
із с. Глядки;
•15 липня — Людмилу Віталіївну Пукас 
із с. Бубнівка;
•16 липня — Віталія Сигизмундовича 
Возняківського з с. Чернява;
•17 липня — Володимир Леонтійовича 
Балишена з с. Новсельськ.

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!

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) 
вітає ювілярів літа — жителів с. Міцівці 
Дунаєвецького району Хмельниччини:

•3 червня — Едуарда Андрійовича 
Лянскорунського;
•18 червня — Галину Олександрівну 
Коханюк;
•20 червня — Олега Миколайовича 
Кобзаря;
•22 червня — Надію Олександрівну 
Францішко.

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

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

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

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

Й душа немовби молодіє,
По ліву руку всі печалі,

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

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

По ліву і по праву руку.

Жителі сіл Хмельниччини й Тернопільщини, де працюють агропідприємства Кернел, можуть виграти 

15 тисяч гривень за публікацію про свою громаду в Facebook.УВ
АГА

, 

КО
Н

КУРС
!

Кернел оголошує конкурс для мешканців сіл та громад регіону. 
За розповідь про свою громаду в Facebook найактивніші учасники 

отримають премії, подарунки та екскурсії на виробничі активи Компанії.

ПРО КОНКУРС: 

Суть конкурсу — розповісти про цікаві 

факти та історії, видатні місця та пози-

тивні події у своєму рідному селі.

Для участі слід поділитися яскравими 
моментами життя своєї громади та опу-
блікувати ці розповіді на своїй сторінці у 
Facebook. Учасникам радять прикріпляти 
власні фотографії з цікавих заходів або 
улюблених місць.

ПРАВИЛ КОНКУРСУ ЛИШЕ ДВА:

1  Написати про свою громаду у Facebook
2  Додати хештеги: 

#ЗміниПочинаютьсязТебе
#ДійРазомзКернел
#АгентиРозвиткуГромад

Профіль учасника має бути відкритим, 
щоб організатори конкурсу змогли по-
бачити публікації. Приватність своєї сто-
рінки можна перевірити в налаштуваннях 
соцмережі.

На першому етапі конкурсу найактивніші 
учасники отримають заохочення та мож-
ливість позмагатися за головні призи. 

І місце — 15 тис. грн 

ІІ місце — 10 тис. грн 

ІІІ місце — 5 тис. грн  

Окрім подарунків та грошових премій, на 
учасників чекають екскурсії на виробничі 

активи Кернел.

Підсумки першого етапу оголосять до 22 серпня. У разі виникнення 
додаткових запитань можна зателефонувати за номером: 0-800-501-483

Нагадаємо, Кернел тісно співпрацює з громадами сіл i малих міст. Основне завдання —

фінансово-матеріальна підтримка громадських iнiцiатив, соціальної сфери населених пунктiв. Компанія прагне підвищення рівня життя та добробуту населення України.


