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ПIДСУМКИ ПIВРIЧЧЯПIДСУМКИ ПIВРIЧЧЯ
У першому півріччі 2019 року

АГРОПІДПРИЄМСТВА 

КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ 

ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТА 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ СПЛАТИЛИ 

У МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ  ПОНАД 

142 МЛН ГРН ПОДАТКІВ. 
Обсяг інвестицій Компанії 

у соціальну сферу сіл регіону 
склав 9,5 млн грн

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ірина Бондаренко 
Керівник редакції «У кожен двір»,

менеджер із зв’язків з громадськістю 
компанії Кернел

Шановні читачі!
Відтепер Ваше улюблене видання 

«У кожен двір» виходитиме 

у новому форматі! 

Що це означає? Ні, ми не зникаємо з 
Вашого повсякдення, а навпаки, стаємо 
ще ближчими до свого читача.

Упродовж восьми років наша газета 
залишалась лідером корпоративних ви-
дань країни, що підтверджувалося ба-
гатьма рейтингами. За цей період світ 
побачило понад 400 випусків газети. 
Щомісяця на шпальтах ми інформували 
Вас про спільні здобутки та досягнення, 
про сотні реалізованих соціальних про-
ектів та добрих справ. І ми продовжимо 
це робити, але по-новому!

Газетна індустрія трансформується, 
і ці зміни ініціюєте Ви як читачі, показую-
чи нам, що її майбутнє — цифрове. Саме 
соціальні мережі створюють сьогодні по-
тужну конкуренцію традиційним друко-
ваним засобам масової інформації. Все 
більше людей навколо читають стрічку 
новин та обмінюються інформацією у Fa-
cebook та Viber, дивляться відео на You-
Tube чи фото в Instagram. Це ті речі, які 
стали для нас традиційними! Ми не чека-
ємо, коли нам доставлять газету з остан-
німи новинами, які вже навіть можуть 
втратити свою актуальність у дорозі. Ми 
прагнемо знати про все тут і зараз. І ми 
даємо Вам таку можливість. Про видання 
«У кожен двір» в новому форматі Ви про-
читаєте у сьогоднішньому підсумковому 
випуску.

Крім того, в номері на Вас чекає 
інформація про діяльність агропідпри-
ємств Кернел та БФ «Разом з Кернел» у 
першому півріччі 2019 року. Йдеться про 
сплату податків та інвестиції в соціальну 
сферу сіл Хмельниччини та Тернопіль-
щини. 

Також ми пригадаємо найяскравіші 
події цього року, які пройшли у регіоні 
завдяки фінансовій підтримці Кернел. 
А ще – ознайомимося з новими проекта-
ми, які Компанія допомогла реалізувати 
для сільських громад регіону.

Важливим для орендодавців Кернел 
буде довідник з наданою інформацією 
про менеджерів, які є представниками 
компанії у селах, та їхні контакти. Також 
у номері — вакансії агропідприємств 
Кернел та інформація про розіграш, який 
проводить Компанія спільно з нашою ре-
дакцією для своїх орендодавців.

Дякуємо Вам за довіру! До зустрічі 

в мережі Facebook та Viber-групі! 

Детальна інструкція для тих, хто 

бажає приєднатися, — у номері!

Мирного неба, 
добра та тепла! 
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Газета виходить за пiдтримки 
компанiї Кернел

Телефон гарячої лiнiї

0-800-501-483

Свої зауваження та 
пропозицiї надсилайте 

на адресу: 
01001, м. Київ, а/с 50, 

та на e-mail: 
u-kozhen_dvir@ukr.net

з примiткою 
«У кожен двiр».

Тел.: (044)  461-88-65

УВАГА, РОЗIГРАШ!УВАГА, РОЗIГРАШ!
Компанія разом з редакцією 

газети ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦІВ, 

ЩО ПРИЄДНАЛИСЯ 

ДО ГРУП «У КОЖЕН ДВІР» 

У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

FACEBOOK І VIBER, проводить 
розіграш телевізора та інших 

цінних подарунків. 
Використайте свій шанс!

ЧОМУ МИ ПЕРЕЙШЛИ В НОВИЙ ФОРМАТ?
1  Cоціальні мережі дають можливість отримувати зворотний зв’язок та комунікувати один з одним, 

незважаючи на відстань.

2  Ви створюєте новини. Ніхто краще за місцевих жителів не зможе розповісти про важливі події 
громади. Тому новий формат дає можливість усім активним мешканцям розповідати про свою громаду 
у наших групах «У кожен двір».

3  Актуальність та оперативність інформації. У наш час важливо отримувати новини вчасно, а для нас 
важливо доставити її «У кожен двір».

Ми провели опитування серед наших читачів і з’ясували, що газета доставляється 
в села з затримкою, а деякі читачі взагалі не отримують її. Для того, щоб читати нас 

у соціальних мережах, Вам достатньо лише підписатися на наші сторінки.

Підсумковий номер

ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ
МЕНЕДЖЕРИ РАЙОНІВ 

ТА СІЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

ТА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, 
які є представниками підприємств 

компанії Кернел у Вашому 
регіоні, допоможуть вирішити 

будь-яке питання та дізнатися всю 
необхідну інформацію при зустрічі 

або в телефонному 
режимі.
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ОСТРIВЦI ДИТЯЧОГО ДОЗВIЛЛЯ 

Іван Безушко, голова Нирківської сільради 

«Спорудження ігрового майданчика для малечі стало 
справжньою подією для нашої громади. Об’єкт вста-
новлено в центральному парку, тут же облаштовано до-
ріжку, в чому нам також допомогли підприємство «Аг-
рополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел». Загальний 
бюджет витрат Компанії склав понад 140 тис. грн. Це 
однозначно значима підтримка, за яку ми щиро вдячні 
нашому орендарю. Додам, що донині подібної локації 
ми не мали, тепер понад пів сотні найменших мешкан-
ців мають місце для якісного дозвілля та відпочинку». 

Галина Борук, голова Вербородинської сільради 

«Ідея встановлення дитячих майданчиків з’явилася у 
депутатського корпусу сільради. Спочатку планували 
спорудити локацію лише в одному селі — Вербородин-
цях. З відповідним проханням звернулися до орендаря 
земель підприємства «Енселко Агро» (Кернел). Аграрії 
Компанії спільно з БФ «Разом з Кернел» підтримали та 
профінансували ініціативу, навіть більше, ніж ми очіку-

вали, бо острівці дитячго дозвілля споруджено одразу 
у двох селах сільради. Громада села та особисто я за-
доволені тим, що співпраця з Кернел принесла чергові 
корисні результати. У  найближчих планах за підтрим-
ки Компанії придбати меблі для обрядової зали. Дяку-
ємо за розуміння та підтримку!»

У липні за фінансування компанії Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел» у селах  

Вербородинці та Гнатки (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) та с. Нирків (Заліщицький 

р-н, Тернопільська обл.)  відкрито три дитячі майданчики. Бюджет витрат Кернел на виготовлення 

та встановлення об’єктів склав  майже 250 тис. грн. 

Детальніше про ці проекти розповіли очільники вказаних сіл. 

За фінансування підприємств «Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» у селах Гнатки, Вербородинці (Хмельницька обл.) 

та Нирків (Тернопільська обл.) з’явилися дитячі майданчики

Нещодавно відбулося освячення джерельної води та відреставрованої 

криниці поряд із Заставецькою церквою Свято-Різдва Пресвятої Богородиці 

(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.). Тут зібралося чимало місцевих жителів, 

представників влади та соціально-відповідального бізнесу.

Проект з упорядкування джерела реалізовано Старосинявською ОТГ у співпраці з підпри-
ємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

Зокрема, проведено благоустрій території біля криниці: замінено споруду на більш 
сучасну; поруч встановлено ковані лавки та ліхтарі, лінію електропередач; плиткою викладено 
сходи; висаджено квіти, які щоденно доглядають прихожани місцевого храму.

Віталій Здебський, голова Старосинявської ОТГ, подякував усім, хто доклав зусилля до ро-
біт із благоустрою, в тому числі жителям с. Заставці та смт Стара Синява, представникам під-
приємства «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел».

На заході була присутня Олена Романенко, Керівник відділу соціальної політики Кернел у 
регіоні. Вона висловила вдячність за співпрацю селищній владі та громаді, закликала берегти та 
шанувати зроблене, адже багато зусиль докладено для того, щоб сьогодні створити належний 
вигляд біля криниці.

ОСВЯТИЛИ ВОДУ В ЗАСТАВЕЦЬКIЙ КРИНИЦIОСВЯТИЛИ ВОДУ В ЗАСТАВЕЦЬКIЙ КРИНИЦI

IНКЛЮЗИВНОМУ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ 
ДIТЕЙ У САХНIВЦЯХ – БУТИ!

Для компанії Кернел 

та БФ «Разом з Кернел» уже стало 

доброю традицією приділяти 

увагу потребам особливих дітей, 

турбуватися про створення для них 

комфортних умов навчання, виховання 

та соціалізації.

Нещодавно ми розповідали про те, 
що за фінансування підприємства 
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом 

з Кернел» був проведений капітальний ре-
монт приміщення Старокостянтинівського 
інклюзивно-ресурсного центру (Хмельниць-
ка обл.). Тоді Компанія направила на проект 
220 тис. грн.

Фінансову підтримку на придбання ламі-
нату та сантехніки від Кернел отримав й на-
вчальний заклад с. Дашківці (Хмельницька 
обл.), при якому також відкрито інклюзивно-
ресурсну кімнату для особливих діток.

Наразі у с. Сахнівці тієї ж  Хмельниччини 
реалізовується проект зі створення інклюзив-
ного центру розвитку дітей. І тут аграрії Ком-
панії не залишилися осторонь.

Алла Яснюк, сільський голова с. Сахнівці

«Серед актуальних напрямів розвитку на-
вчального середовища чітко прослідкову-
ється орієнтація на інклюзивну освіту, щоб 
усі діти мали рівні права на отримання жит-
тєвих навичок і шкільних знань. У селі Сах-
нівці створюється інклюзивний центр роз-
витку дітей, ми вже знаємо, що з 1 вересня 

його відвідуватимуть 10 діток з особливими 
потребами. Це дві великих кімнати, де роз-
міститься психолог, масажний кабінет. Сам 
інклюзивний центр буде на балансі сільської 
ради, але самостійно ми не справляємося 
з потребами для облаштування такого со-
ціального об’єкта. Завдяки фінансовій під-
тримці підприємства «Енселко Агро» (Кер-
нел) та БФ «Разом з Кернел» у розмірі 110 

тис. грн у приміщенні, де буде центр, вста-
новлено металопластикові вікна (їх більше 
10) та двері. Наразі готуємо на оплату через 
БФ «Разом з Кернел» черговий пакет доку-
ментів на суму 300 тис. грн для придбання 
необхідного устаткування та обладнання 
для навчальної кімнати інклюзивного цен-
тру. Ми щиро вдячні Кернел за значиму під-
тримку».

Проект з упорядкування криниці у с. Заставці (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)Проект з упорядкування криниці у с. Заставці (Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)

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

Кернел взяв активну фінансову участь у проекті створення Інклюзивного  центру розвитку дітей Кернел взяв активну фінансову участь у проекті створення Інклюзивного  центру розвитку дітей 

у с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)у с. Сахнівці (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
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КЕРНЕЛ СТАВ ГЕНЕРАЛЬНИМ СПОНСОРОМ МУЗИЧНОГО  
МОТОФЕСТИВАЛЮ «LORDFEST 2019»

У серпні у смт Нова Ушиця, що на Хмельниччині, відбулася найочікуваніша подія 

літа. Тут пройшов музичний мотофестиваль «LORDFEST 2019», генеральним 

спонсором якого цьогоріч стали компанія Кернел та БФ «Разом  з Кернел».

ФФотокадри з музичного фестивалюотокадри з музичного фестивалю «LORDFEST 2019», який пройшов у смт Нова  «LORDFEST 2019», який пройшов у смт Нова 

Ушиця (Хмельницька обл.) за генерального спонсорства КернелУшиця (Хмельницька обл.) за генерального спонсорства Кернел

3
  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Понад півтисячі гостей, серед яких майже 
сто байкерів з усіх куточків країни, від-
відали захід.   Ревіння моторів та драй-

вова музика українських рок-груп Nick Lemon 
та MAXI JAM надавали  неперевершений  за-
ряд  емоцій.   Дев’ять десятків «залізних коней» 
різних моделей прокотили по смт Нова Ушиця 
і вишикувались на місцевому стадіоні. Вони 
«підморгували» фарами гостям та відвідува-
чам, які із зацікавленістю розглядали й фото-
графувались біля бойових товаришів байке-
рів.

Але не менш драйвовими були змагання у 
силових конкурсах – армрестлінгу, перетягу-
вання канату. Азарту учасникам цих активнос-
тей надавали мотиваційні призи від Кернел 
– брендовані футболки, термочашки, повер-
банки. А завершився фестиваль  яскравим  
фаєр-шоу та феєрверком. 

Сергій Новицький, 
організатор «LORDFEST 2019», президент 
Новоушицького мотоклубу «GrayLords» MFC

«Цьогорічний фестиваль став особливим та 
пройшов на найвищому рівні. За це хочу по-
дякувати всім тим, хто долучився до організа-
ції заходу, що  став  подією не лише для бай-
керської спільноти, але й для молоді регіону. 
Особливо хочеться подякувати генеральному 
спонсору  — компанії Кернел,  яка не тільки 
допомагала з організацію фестивалю, але й 

порадувала чудовими призами  для фіналістів 
конкурсів! Ми відчули, що разом з таким орен-
дарем як Кернел — ми можемо змінювати світ 
та робити його кращим». 

ДЛЯ ПОТРЕБ ХРАМУ
Уже традиційно 12 липня, в день святих апостолів Петра і Павла, громада села 

Нетечинці, що у Віньковецькому районі Хмельниччини, відзначає престольне 

свято. Цьогоріч на урочистості зібралося чимало люду, місцевих жителів, гостей, 

представників духовенства та благодійників.

Серед присутніх й представники підприєм-
ства «Енселко Агро» (Кернел) та Благодій-
ного фонду «Разом з Кернел».

— Наш сільських храм також збудований на 
честь апостолів Петра та Павла, — розповідає 
Світлана Лиса, жителька села Нетечинці. — До 
речі, його відновлення має свою історію та стало 
результатом спільної роботи. Реставрація церкви 
розпочалася наприкінці дев’яностих і вже зараз 
ми маємо повноцінну духовну обитель, можна на-
віть сказати одну з найкращих у районі.

До речі, наша співрозмовниця наголосила й 
на тому, що представники Кернел є частими гос-
тями села, допомагають і словом, і ділом. Так до 
престольного свята Компанія приготувала для 
прихожан корисний подарунок — комплект посуду 
для трапез. Присутні на заході оцінили презент та 
щиро дякували аграріям за увагу та небайдужість 
до потреб сільської церкви.

ЗI ЗРУЧНИМИ МЕБЛЯМИ
Першого вересня поріг дитячого садочку «Ромашка» села  Лисець (Дунаєвецький 

р-н, Хмельницька обл.) переступить 18 вихованців. Тут за літній період значно 

покращено умови для малечі. Частину важливих справ профінансували  

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

–З року в рік ми намагаємося створювати все більш комфортні умови перебування у 
дошкільному навчальному закладі, — розповідає Тетяна Підлапушна, староста села. 
— І в цьому чимало допомагає  орендар землі та наш надійний партнер Кернел. Для 

прикладу, влітку Компанія спільно з БФ «Разом з Кернел» профінансувала придбання нових ме-
блів у харчоблок закладу, а також заміну двох вікон та вхідних дверей. 

За словами нашої співрозмовниці, це значима підтримка для дитячого осередка. Але, окрім 
сільської освіти, аграрії Кернел допомагають і в інших справах. Уже зараз на етапі реалізації 
знаходиться проект з придбання водостічної системи для Будинку культури, кошти на яку також 
спрямовує Компанія. 

— Громада села задоволена співпрацею з Кернел. Ми завжди знаходимо спільну мову, і це 
є запорукою плідних результатів, — підсумовує Тетяна Михайлівна. — Що стосується столів та 
стільців у харчоблок, то вони дійсно були необхідні, оскільки востаннє меблі тут оновлювали-
ся понад двадцять років тому. Дякуємо Кернел за, те що тримає руку на пульсі потреб нашого 
села.

Відзначення престольного свята у Відзначення престольного свята у 

с. Нетечинці (Віньковецький р-н, с. Нетечинці (Віньковецький р-н, 

Хмельницька обл.)Хмельницька обл.)

У літній період підприємсво «Енселко Агро» (Кернел) У літній період підприємсво «Енселко Агро» (Кернел) 

та БФ «Разом з Кернел» надали значиму допомогу для та БФ «Разом з Кернел» надали значиму допомогу для 

дитячого садочка «Ромашка» с. Лисець (Дунаєвецький дитячого садочка «Ромашка» с. Лисець (Дунаєвецький 

р-н, Хмельницька обл.)р-н, Хмельницька обл.)
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  ПРАЦЮЄМО ПРОЗОРО!

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2019 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА 
КЕРНЕЛ СПЛАТИЛИ ПОНАД 572 МЛН ГРН ПОДАТКIВ
Сплата податків надважлива як для країни в цілому, так і для населених пунктів зокрема. Адже левова частина 

податкових коштів використовується на створення комфортних умов проживання в селах, райцентрах, містах 

обласного значення тощо.

Агробізнес Кернел вкотре підтверджує 
статус сумлінного платника податків, 
з року в рік поповнюючи бюджети 

підопічних населених пунктів мільйона-
ми гривень. Так, за підсумками минулого 
року Компанія сплатила 1 млрд 200 млн 
грн податків. А за шість місяців поточного 
року  аграрії Кернел спрямували у бюджети  
різних рівнів понад 572 млн грн податків, з 
них 433 млн отримали саме місцеві бюдже-
ти — сіл, ОТГ, районів. І це не просто циф-
ри, а запорука добробуту сільських гро-
мад — відремонтовані дороги, системи ву-
личного освітлення та водопостачання, за-
робітні плати працівників бюджетних уста-
нов — учителів, вихователів, медиків тощо, 
а також створення гідних умов навчання, 
лікування й навіть дозвілля.

КЕРНЕЛ — найбільший у світі ви-
робник та експортер соняшникової 
олії, ключовий постачальник сіль-

ськогосподарської продукції з регіону 
Чорноморського басейну на світові 
ринки. З 2007 року акції компанії торгу-
ються на Варшавській фондовій біржі. У 
2017-му Кернел успішно дебютував на 
ринку євробондів, розмістивши на Ір-
ландській фондовій біржі п’ятирічні об-
лігації на суму 500 млн доларів зі став-
кою 8,75%. Сьогодні команда Кернел 
налічує понад 15 тис. осіб. На частку 
Кернел припадає близько 8% світового 
виробництва соняшникової олії. Свою 
продукцію компанія постачає до більш 
ніж 60 країн світу, серед основних рин-
ків збуту — Індія, Єгипет, Туреччина та 
країни Європейського Союзу.

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

У ПЕРШОМУ ПIВРIЧЧI 2019 РОКУ АГРОПIДПРИЄМСТВА КОМПАНIЇ КЕРНЕЛ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 
ТА ТЕРНОПIЛЬЩИНИ СПЛАТИЛИ У МIСЦЕВI БЮДЖЕТИ ПОНАД 142 МЛН ГРН ПОДАТКIВ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

29 млн 
218  тис. грн

93 млн 

952  тис. грн

м. Тернопіль

Красилівський р-н

455 тис. грн 

Хмельницький р-н

4 млн 978 тис. грн 

Волочиський р-н

9 млн 836 тис. грн 

Городоцький р-н

8 млн 851 тис. грн 

Чемеровецький р-н

5 млн 889 тис. грн 

Кам’янець-Подільський р-н

10 млн 210 тис. грн 

Дунаєвецький р-н

9 млн 445 тис. грн 

Полонський р-н

3 млн 5 тис. грн 

Старокостянтинівський р-н

20 млн 575 тис. грн 

Старосинявський р-н

4 млн 972 тис. грн 

Летичівський р-н

182 тис. грн 

Ярмолинецький р-н

4 млн 683 тис. грн 

Віньковецький р-н

5 млн 710 тис. грн 

Новоушицький р-н

4 млн 617 тис. грн 

Державний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

5 млн 
163 тис. грн

13 млн 

857 тис. грн

Славутський р-н

544 тис. грн 

м. Хмельницький

Лановецький р-н 

2 млн 375 тис. грн 

Чортківський р-н 

11 млн  млн 568568  тис. грнтис. грн  

Бучацький р-н 

1 млн 162 тис. грн 

Заліщицький р-н 

4 млн 621 тис. грн 

Борщівський р-н

4 млн 131 тис. грн 
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  СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ПОНАД 24 МЛН ГРИВЕНЬ 
I БIЛЬШЕ ТИСЯЧI ДОБРИХ СПРАВ

Компанія Кернел спільно з Благодійним фондом «Разом з Кернел» спрямували 24,5 млн гривень 

на розвиток українських сіл у першому півріччі 2019 року. Завдяки суттєвій фінансовій підтримці 

місцеві громади отримали можливість реалізовувати важливі соціальні проекти, щоб зробити 

комфортнішими умови проживання у селах.

Бюджет 
інвестицій 

агропідприємств 
компанії Кернел та 

БФ «Разом з Кернел» 
у соціальну сферу сіл 

Хмельниччини 
та Тернопільщини 

у першому 
півріччі 

2019 року

9,5 
МЛН ГРН

Агропiдприємства Кернел спiльно з БФ «Разом з Кернел» 
за шiсть мiсяцiв поточного року iнвестували 

в соцiальну сферу українських сiл понад 24 млн грн

Не секрет, що найболючіші питання 
громад стосуються благоустрою 
територій. Вирішувати їх допома-

гають підприємства Кернел на місцях, на-
даючи необхідну техніку та інші ресурси. А 
якщо громада активна та ініціює масштабні 
проекти з покращення інфраструктури, то 
компанія охоче долучається фінансово. Та-
ким чином, за півроку вдалося направити у 
сферу благоустрою майже 10 млн гривень. 
За цифрами стоять кілометри відремонто-
ваних доріг, десятки прокладених водого-
нів та сотні облагороджених парків.

Коли ти не сам, боротися з бідами стає 
легше. На адресну підтримку пайовиків, ко-
трі опинилися у важких життєвих ситуаціях, 
залучили 7,2 млн гривень. 

Наше майбутнє — підростаюче поко-
ління. Значну частку бюджету соціальних 
інвестицій компанії займає сфера освіти. 
Не стало винятком і перше півріччя 2019-
го. Майже 3 млн гривень компанія спря-
мувала на забезпечення комфортних умов 
навчання й дозвілля школярів. За ці кошти 
проводяться поточні ремонти у навчальних 
закладах, а також встановлюється необхід-
на оргтехніка у класах. 

Разом з освітнім напрямком Кернел 
вдається популяризувати активний спо-
сіб життя серед молоді на селі. Завдяки 
фінансуванню облаштовуються спортивні 
майданчики, закуповується необхідний ін-
вентар, організовуються змагання між ак-
тивними представниками громад. 

Зважаючи на те, що українське село 
— осередок традицій і духовності нації, 
долучається Кернел і до знакових подій 
всередині територіальних громад. Дні сіл, 
святкування й урочисті богослужіння не 
проводяться без допомоги компанії. Адже 
саме ці заходи об’єднують місцевих жите-
лів і допомагають визначити пріоритетні 
напрямки розвитку населених пунктів.

Ігор Чикін, директор Агробізнесу Кернел

«Україна по праву вважатиметься аграр-
ною країною тільки тоді, коли розвивати-
муться й процвітатимуть її села. Тут зосе-
реджений увесь потенціал майбутнього, 
а тому Кернел як соціально відповідальна 
компанія просто не може стояти осторонь 

потреб людей, з якими щоденно пліч-о-
пліч обробляє землю. Підтримуючи села 
у регіонах своєї присутності, ми інвесту-
ємо не тільки у краще майбутнє для кож-
ного українця, а й у довгострокове агро-
виробництво і, відповідно, у робочі місця 
в селах».

Ігор Потоцький, заступник директора Агро-
бізнесу з управління земельним банком

«Агропідприємства Кернел та Благодійний 
фонд «Разом з Кернел» уже не перший рік 
спрямовують кошти на розвиток україн-
ських сіл. Нам вдається долучитися до ти-
сяч соціальних проектів, які покращують 
життя сільських жителів, роблять його ком-
фортнішим і безпечнішим. 
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  ПІДСУМКИПІДСУМКИ

ТОП ПРОЕКТIВ
У підсумковому номері газети ми вирішили згадати про важливі проекти, 

які реалізовувалися Кернел у поточному році в населених пунктах регіону. 

З-поміж великої кількості обрали, на думку читачів, найбільш значимі. 

Про них читайте нижче. Ми переконані, що добрі справи разом з Кернел 

з року в рік будуть лише примножуватись.

МОБIЛЬНА МЕДИЦИНА «ЗДОРОВ’Я ГРОМАД»
Зважаючи на реальну ситуацію в 

сільських населених пунктах, коли 

людям недоступна якісна медична 

допомога, Кернел взяв на себе 

важливу місію — підвищити рівень 

надання медичних послуг  в селах 

своєї присутності.

У травні реалізацію нового проекту 
«Здоров’я громад» розпочали під-
приємства «Енселко Агро» (Кер-

нел) та «Агрополіс» (Кернел) спільно з 
БФ «Разом з Кернел». Суть проекту по-
лягає у виїздах спеціально обладнаного 
автомобіля з медичним персоналом, 
який надає консультації та проводить 
безкоштовні обстеження пайовиків Ком-
панії, жителів тих сіл Хмельниччини й 
Тернопільщини. 
Наразі автомобіль «Здоров`я громад» 
уже здійснив виїзди у десятки сіл Старо-
костянтинівського, Хмельницького, Кра-
силівського, Волочиського, Камянець-
Подільського, Дунаєвецького районів 
Хмельницької області. Кваліфіковані кон-
сультації отримали понад 1500 сільських 
мешканців. 

Як сприйняли таку програму люди, 

ми почули у селах регіону.

СУЧАСНИЙ ФОРМАТ СПIВПРАЦI З ПАСIЧНИКАМИ
Проте на Хмельниччині ми знайшли приклад якісної співпраці агровиробника й пасічника. Йдеться про підпри-

ємсво «Енселко Агро» (Кернел) і про ефективні методи, які застосовують ці аграрії для компромісу та взаємо-
розуміння.

У весняно-літній період представники підприємства «Енселко Агро» (Кернел) ініціювали низку зустрічей та кру-
глих столів із пасічниками області. Тут розглядалися важливі для обох сторін питання.

Олександр Ременяк, директор під-
приємства «Енселко Агро» (Кернел)

«Ми розуміємо, що проблеми бджо-
лярства виходять далеко за межі 
галузі. А спільна робота пасічників 
та аграріїв дає реальний результат, 
оскільки певною мірою ми залежні 
одне від одного. Бджоли — це під-
вищення урожайності, а якісно за-
хищені від шкідників поля — запорука 
кращого медозбору. Щороку ми ви-
користовуємо в агровиробництві все 
більш безпечні препарати, реагуючи 
на запити суспільства та навколиш-
нього середовища. Наприклад, після 
проведення низки зустрічей із пасіч-
никами Хмельниччини дійшли згоди 
щодо заміни препаратів, які застосо-
вуються у боротьбі з шкідниками під 
час цвітіння озимого ріпаку. Цього-
річ ми придбали та використовуємо 
препарат «Біскайя», який є засобом 
нового покоління, нетоксичним для 
бджіл та джмелів — як дорослих, так 
і личинок. «Біскайя» не відлякує за-
пилювачів (на відміну від багатьох 
інших препаратів), завдяки чому рі-
вень запилення квіток залишається 
максимально можливим. Додамо, 

що ми є одними з небагатьох сіль-
госпвиробників області, які викорис-
товують цей препарат, оскільки він є 
малодоступним з точки зору вартос-
ті. Вона в п’ять разів перевищує ціну 
препаратів, які традиційно викорис-
товують аграрії».

Олександр Іщук, пасічник, мешка-
нець 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 обгово-
рення актуальних питань, — заслу-
говує на повагу. З жодним сільгосп-
підприємством чи фермерським 
господарством регіону ми не маємо 
подібного досвіду спілкування. Тому 
їм потрібно взяти на замітку ініціати-
ву Кернел. Оскільки, окрім цієї Ком-
панії, ми маємо чимало підприємств, 
які обробляють поля, і діяльність 

яких має також бути безпечною для 
ведення бджолярства. Пригадую, 
навесні управління агропромисло-
вого розвитку спробувало зібрати 
агровиробників та бджолярів, проте 
й на ту зустріч, окрім представників 
«Енселко Агро» (Кернел), не з’явив-
ся жоден виробник. І це ще раз під-
креслює, що ця Компанія прозоро та 
відкрито проводить свою діяльність. 
Кернелівці не бояться показувати та 
розповідати про ті препарати, які ви-
користовують, озвучувати час робіт, 
тому що все це здійснюється в межах 
чинних законодавчих норм та серти-
фікованими засобами».

Анатолій Сірма, пасічник, житель 
Ярмолинецького району

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

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

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 

препаратів, тобто йде живе спілкування в режимі онлайн.

ДЕТАЛІ У КОМЕНТАРЯХ

Лариса Білецька, пайовик, с. Деркачі

«Приїзд у Деркачі медичного автомобіля з лікарями був приєм-
ною несподіванкою. Всі знають, як воно в селі, завжди за клопо-
тами по господарству ніколи подбати про здоров’я, хіба вже як 
зовсім важко, тоді йдемо до лікарні. Коли ж лікар прибув у село, 
то на прийом прийшло чимало людей різного віку — у той мо-
мент, коли була я, майже двадцятеро. Люди задоволені, я й сама 
поспілкувалася з терапевтом, почула цінні поради. Спасибі «Ен-
селко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» за таку ініціативу, 
вона потрібна і своєчасна».

Олена Гедз, пайовик, с. Вербородинці

«Серед перших відвідувачів «мобільної» медицини було троє діток з 
мамами, прийшли люди різного віку, щоб почути кваліфіковані пора-
ди. 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 розу-
мієш, що треба сходити, про тебе ж подбали. Загалом відгуки відвід-
увачів дуже позитивні. Спасибі за ініціативу аграріям, хай у всіх буде 
здоров’я».

Валентина Сторожук, староста с. Волиця 

«Жителі нашого села дуже дякують Кернел за проект «Здоров’я 
громад». До нас лікар приїздив уже двічі. В більшості на прийом 
йдуть пенсіонери, ті кому не просто доїхати в район. Скаржаться, 
як і всюди, на тиск, серцево-судинні захворювання. Тому, ті мані-
пуляції, які виконуються в межах медичних послуг: кардіограма, 
вимірювання тиску, терапевтичні призначення є досить актуаль-
ними. Із нетерпінням чекаємо чергового приїзду медиків».

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.

Фотокадри з проекту «Здоров’я громад», який Фотокадри з проекту «Здоров’я громад», який 

реалізується у селах Хмельниччини та Тернопільщини реалізується у селах Хмельниччини та Тернопільщини 

компанією Кернел компанією Кернел 
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 СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ДОВIДНИК ОРЕНДОДАВЦЯ

ЗВЕРТАЙСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА КЕРНЕЛ!
Менеджер села, який є представником підприємств компанії Кернел у Вашому регіоні, допоможе вирішити будь-яке питання та дізнатися всю необхідну інформацію при 

зустрічі або в телефонному режимі. Звертайтеся щодо виплати орендної плати та реалізації соціальних проектів Компанії, процедури переоформлення документів та 

укладення договорів оренди, наявності вакансій Кернел, нових умов та пропозицій про співпрацю тощо.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Віньковецький

ХМІЛЬОВСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ (менеджер району)
(050) 376-85-49 
(067) 692-66-43

смт.Віньківці, Пирогівка Гвоздецька Галина Онисимівна (097) 100-71-06
Дашківці Белінська Світлана Борисівна (067) 742-57-85
Зоряне Козак Майя Василівна (096) 184-59-09

Нетечинці Коваль Неоніла Філімонівна (098) 626-59-07
Говори Корольчук Майя Василівна (097) 526-45-56

Карачіївці Кубаш Микола Іванович (096) 134-05-42
Ломачинці Миколайчук Наталія Степанівна (068) 622-67-50

Мд.-Олександрівський Слишинська Оксана Миколаївна (097) 740-77-86
Калюсик Томак Майя Петрівна (097) 124-26-46

Городоцький

ТРАЧУК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ (менеджер району)
(067) 384-26-83 
(067) 692-68-92

Клинове Гржибовська Галина Олександрівна (068) 328-72-16
Велика Яромирка, Радковиця Вірик Валентина Станіславівна (098) 058-51-53

Хоптинці Гуменюк Юрій Володимирович (096) 925-81-82
Лісогірка Задорожний Володимир Ростиславович (097) 526-63-73

Чорниводи/Папірня Залєвський Володимир Станіславович (068) 028-87-46
Стара Пісочна Катрич Георгій Григорович (068) 042-95-61

Немиринці Кметь Юліана Іванівна (068) 639-29-37
В. Карабчіїв Панцюк Валерій Миколайович (096) 344-37-97

Юринці Свіщова Галина Іванівна (067) 599-08-18
Остапківці Цвігун Микола Андрійович (068) 648-69-99

Олександрівка Якимчук Леонід Олександрович (097) 768-05-95

Дунаєвецький

РОКІЦЬКА ОЛЕНА ЙОСИПІВНА (менеджер району)
(050) 338-58-37 
(098) 844-39-34

Велика Кужелова Весна Галина Дмитрівна (096) 777-35-14
Сиворги, Катеринівка Гоцуляк Микола Васильович (098) 985-16-31

Мала Кужелівка Данілов Олег Михайлович (096) 872-32-41
Підлісний Мукарів Завадовська Тетяна Михайлівна (098) 417-66-16

Удріївці Кузьмінська Леоніда Станіславівна (097) 967-70-35
Ставище Мережа Михайло Пилипович (097) 744-45-89

Велика Побійна Мілевська Оксана Володимирівна (096) 839-30-37
Гірчична Надопта Ольга Дмитрівна (097) 389-95-22
Тернава Рокіцька Олена Йосипівна (098) 844-39-34

Стара Гута Романишин Василь Володимирович (098) 253-09-82
Мала Побіянка Романюк Сергій Михайлович (096) 101-24-72

Чечельник Ромашин Ігор Анатолійович (097) 308-72-32
Маліївці Рудковський Віктор Євгенович (067) 594-17-62

Лисогірка Сичко Володимир Якович (067) 280-26-82
Лисець Степанов Олександр Володимирович (097) 751-63-86

В.Жванчик, Малий Жванчик,Чимбарівка, 
Ліпіни,Пріски, Трибухівка Сусляк Галина Степанівна (096) 748-61-03

Маків,Шатава, Супрунківці Теніховська Галина Володимирівна (068) 041-17-73
Чаньків Кривоносюк Наталія Василівна (098) 907-17-12

Смотрич Іжак Валентина Василівна (097) 998-51-81
Рахнівка, Слобідка Рахнівська Кухарчук Неля Петрівна (097) 868-56-89

Кам’янець-
Подільський

ЯРОВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (менеджер району)
(050) 446-33-53 
(067)-692-69-00

В. Слобідка Андрейцева Валентина Володимирівна (096) 255-31-42
Абрикосівка Байдецький Віталій Васильович (097) 346-46-22

Нагоряни Боднар Любов Миколаївна (098) 253-07-82
Устя Боднар Надія Іванівна (098) 821-16-24

Велике Залісся Бондар Алла Миколаївна (067) 904-92-41
Колибаївка Бучковська Станіслава Францівна (067) 600-26-60

Думанів Вдовиченко Галина Анатоліївна (097) 155-36-29
Рихта Ганіна Аліна Валеріївна (096) 228-71-41

Шутнівці Грабовська Аліса Іванівна (096) 140-53-06
Залісся Друге Дволінська Світлана Володимирівна (068) 173-78-03

Підпилип’я, Подоляни Дишкант Лариса Єдуардівна (068) 759-41-12
Панівці Кірковський Володимир Леонідович (097) 767-88-58

Цвіклівці Перші Муринець Микола Володимирович (096) 757-38-61
Гаврилівці Решетнiк Ганна Василiвна (068) 021-97-20

Рогізна,Субіч, Патринці, Калачківці Павлюк Валентина Василівна (096) 836-42-64
Демшин, Вихватнівці Білега Надія Володимирівна (068) 052-69-35

Баговиця Свідерська Валентина Петрівна (067) 90-92-971
Руда Тимінська Галина Петрівна (096) 848-11-72

Тарасівка Ткачук Валентин Григорович (067) 663-15-02
Залісся Перше Чорний Микола Васильович (068) 646-25-70

Княжпіль Теніховська Галина Володимирівна (068) 041-17-73
Чабанівка, Гута Чугорська Сусляк Галина Степанівна (096) 748-61-03

Чемеровецький

ГЛАДИШ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (менеджер району)
(050) 376-12-95 
(067) 132-15-80

Жабинці Бойко Валентина Леонтіївна (097) 903-60-19
Цикова Гніздовська Наталія Миколаївна (097) 660-43-69

Шидлівці Грусіцький Микола Станіславович (068) 013-52-39
Черче, Залуччя Гуменюк Володимир Анатолійович (096)677-04-42

Гусятин Козирюк Надія Михайлівна (068) 842-72-24

Вівся Кухаришена Ольга Володимирівна (097) 132-89-18
Степанівка Казьмір Віра Степанівна (097) 503-45-16

Вільхівці Співак Наталія Леонідівна (097) 159-04-07

БЕРНАДА ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ (менеджер району)
(050) 436-06-78 
(068) 026-49-90

Томашівка, Нове Село Бернада Олександр Петрович (068) 026-98-99
Глушківці Личак Микола Іванович (068) 724-69-62

Солобківці Островський Анатолій Володимирович (096) 280-02-62

Стріхівці Романюк Валентина Антонівна (096) 923-47-53

Новоушицький 

ХМІЛЬОВСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ (менеджер району)
(050) 376-85-49 
(067) 692-66-43

Шебутинці Боднарук Микола Петрович (097) 863-91-26
Каскада,Струга Галензовська Алла Степанівна (098) 883-81-45

Рудківці Зеленюк Олександр Іванович (096) 775-99-45
Капустяни, Глибочок Критюк Наталія Іванівна (097) 538-73-06

Глибочок Продан Маріна Борисівна (096) 402-30-11
Браїлівка Сорочан Тетяна Яківна (097) 895-07-05

Глібів Сухориба Йосип Станіславович (098)-880-24-30
Отроків, Тимків Ткач Надія Василівна (098) 926-29-84

Борсуки, Бучая, Загоряни, Шелестяни Шевченко Олексій Федорович (098) 440-77-23

Старо-
костянтинівський 

КОЗАЧУК МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА (менеджер району) (098) 819-59-60

0 Антощук Зоя Василівна (097) 656-19-75
Березненська Барчук Тетяна Григорівна (097) 384-44-06
Пашковецька Болкун Іван Миронович (098) 489-72-41

Сковородківська Войтюк Лариса Григорівна (067) 597-53-60
Сахнівецька Гаркавюк Анна Олександрівна (050)436-02-52
Іршиківська Доманський Микола Павлович (067) 682-44-02

Самчинецька Мазур Людмила Павлівна (098) 422-79-65
Радковецька Нагорна Валентина Михайлівна (096) 314-95-80

Григоровецька Омелянюк Тетяна Іллівна (097) 899-34-53
Миролюбненська

Франкова Катерина Ананіївна (050) 392-06-94
Немиренецька 

Великий Чернятин Поніважук Марія Сегіївна (096) 845-55-03
Веснянська

Чугунова Віта Володимирівна (096) 943-30-40, 
(050) 436-02-67Вербородинська

Баглаївська Хован Надія Іванівна (097) 870-03-08
Красносілка Семенюк Галина Григорівна (068) 057-84-08

Волочиський

МАЛЬОВАНИЙ ІГОР ПАВЛОВИЧ (менеджер району) (096) 571-56-68

Лонки Будний Іван Володимирович (067) 293-30-39
Купіль Дмитришина Інна Йосипівна (068) 330-29-75

Пахутинці Ковальчук Володимир Анатолійович (067) 703-52-80
Бубнівка Лепікаш Євгеній Мойсеєвич (096) 253-35-37

Трительники Мурін Микола Григорович (097) 308-25-83

Старосинявський

МУРАВСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (менеджер району) (096) 800-21-30

Лисанівці Демкова Світлана Василівна (097) 014-76-43
Пилява Дорожко Надія Василівна (097) 100-26-55

Іванківці Калинюк Анатолій Леонідович (098) 037-42-60
Пилявка Тимощук Ольга Володимирівна (097) 526-16-91
Заставці Гіленко Микола Петрович (097) 365-28-46
Дубова Юзва Галина Василівна (096) 306-21-94

Полонський

ОЛЕКСЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (менеджер району) (097) 346-08-45

Кустівці Юрчук Олена Іванівна (067) 349-69-70
Білецьке Польова Світлана Іванівна (068) 646-21-67

Красилівський
Волиця Сторожук Сергій Іванович (095) 701-26-22

Чернелівка Лащук Катерина Миколаївна (сум.) (067) 286-36-01

Хмельницький
РОМАНІШИНА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА (менеджер району)

(067) 381-13-61 
(097) 041-54-69

Педоси Грига Валентин Володимирович (096) 510-05-00

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Борщівський

Вигодська с/р

Олексів Іван Микитович (096) 956-56-67

Дзвиняцька с/р
Дністровська с/р

Заліська с/р
Збручанська с/р

Іване-Пустенська с/р
Кудринецька с/р

Мельнице-Подільська с/р
Панівецька с/р

Урожайнівська с/р
Худиківська с/р
Глибочецька с/р

Колінчак Богдан Васильович (096) 599-91-22
Королівська с/р

Пищатинська с/р
Стрілковецька с/р
Шершенівська с/р

Бабинецька с/р

Липка Марія Іллівна (067) 356-81-52

Горошівська с/р
Кривченська с/р

Пилипченська с/р
Сков’ятинська с/р

Устянська с/р
Шупарська с/р

Заліщицький

Дорогичівська с/р

Мельник Михайло Степанович (067) 208-95-24
Литячівська с/р
Садківська с/р
Хмелівська с/р

Шутроминська с/р
Дуплиська с/р

Безушко Віра Григорівна (067) 370-20-94
Івано-Золотівська с/р

Нирківська с/р
Торськівська с/р
Устечківська с/р

Бучацький

Берем’янська с/р

Клочко Ярослав Іванович (098) 582-17-07

Жниборідська с/р
Передмістянська с/р

Язловецька с/р

Чортківський

Білобожницька с/р
Горішньовигнанська с/р

Джуринська с/р
Палашівська с/р

Лановецький Білозірка Філюк Олексій Петрович (097) 612-75-53

РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. П/Б
МОБІЛЬНИЙ 

ТЕЛЕФОН 
РАЙОН НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ П. І. П/Б

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

Приєднуйтеся 
до команди Кернел!

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО» (КЕРНЕЛ) 

Водій автотранспортних засобів

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

посвідчення водія (D та D1)

Контактна особа:

Марія Новицька 

Детальна інформація за номером:

(067) 694-85-11

Фахівець з технології 

Старосинявський р-н, Хмельницька обл.

вища освіта за напрямком агрономія

Помічник головного інженера 

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

знання 1С (вміння працювати із рахунками для замовлення з.п. частин)

ТОВ «АГРОПОЛІС» (КЕРНЕЛ)

Фахівець із закупівлі запасних частин та матеріалів (інженер)

с. Торське Заліщицький район, Тернопільська обл.

досвід роботи в с/г із запасними частинами та у сфері продажу/за-
купки запасних частин


