СЛОВО ЗАСНОВНИКА

ЗМIНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!

IНIЦIАТИВА

БЛАГОУСТРIЙ

ПІДПРИЄМСТВО «ЕНСЕЛКО
АГРО» (КЕРНЕЛ) ТА
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«РАЗОМ З КЕРНЕЛ»
направили кошти на придбання
будівельних матеріалів для
проведення ремонтних робіт у
приміщенні Будинку стор.
культури села Попівці
(Хмельницька обл.).

«Немає бджіл — загине
людство» — ось чому слід
турбуватися про цих комах.
Українські пасічники мають
чимало проблем, які гуртом
вирішувалися б ефективніше.
КОМПАНІЯ КЕРНЕЛ для того, щоб
захистити виробника, підтримує стор.
ініціативу створення відповідних
кооперативів у підопічних селах.
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У весняний період у більшості
українських сіл і містечок
проходили МІСЯЧНИКИ З
БЛАГОУСТРОЮ. До робіт із
прибирання та облагородження
територій залюбки приєдналися
й працівники кернелівських
агропідприємств. Для цього в стор.
Компанії оголосили еко-акцію
«Зелена весна Кернел».
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Газета виходить за пiдтримки
Компанiї Кернел

Наталя Хвостова
Керiвник редакцiї «У кожен двiр»,
Директор Благодiйного фонду
«Разом з Кернел»
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Дорогi читачi!
Жителі сіл Хмельниччини й Тернопільщини провели весну у звичних для цієї пори
турботах. Спільно з підприємствами «Енселко Агро» (Кернел), «Агрополіс» (Кернел)
та Благодійним фондом «Разом з Кернел»
сільські громади реалізували чимало корисних справ. Про них ми і поговоримо у сьогоднішньому випуску газети.
Села регіону урочисто відзначили День
Перемоги. Традиційно представники Кернел вітали Ветеранів, учасників бойових дій,
солдатських вдів продуктовими наборами
та корисними подарунками, а також долучалися до організації святкових заходів,
придбання вінків для покладання до меморіалів Слави. Детальніше про це — читайте на
шпальтах видання. Гучно та весело відзначили пайовики агропідприємства «Енселко
Агро» (Кернел) ювілеї та навіть золоте весілля. Жодне зі свят не пройшло без участі
представників Компанії. Свідчення цього —
яскраві світлини.
Важливою стала підтримка, яку надало підприємство «Енселко Агро» (Кернел)
та Благодійний фонд освітнім, культурним і
медичним закладам Старокостянтинівщини. Компанія спрямувала кошти на реалізацію проекту з відкриття дитячого садочка в с. Морозівка. Фінансувала ремонтні
роботи в культурних осередках сіл Миролюбне та Попівці. Для фельдшерськоакушерського пункту села Сковородки
придбано обладнання для проведення
інформаційно-хвильової терапії — сучасної
технології для лікування та реабілітації після багатьох хвороб. Саме в цьому методі
багато хто з науковців та експертів бачить
майбутнє не лише української, а й світової
медицини. На вищеперераховані проекти
Кернел спрямував понад 120 тис. грн.
Крім того, завдяки допомозі кернелівців покращено інфраструктуру населених
пунктів. Так, спільно з сільською владою та
«Енселко Агро» (Кернел) небайдужі жителі Карачіївців (Віньковецький р-н) провели
реставрацію мосту. А на кладовищі села
Пилипи (Красилівський р-н) з’явилася нова
брама.
Результативною для сіл стала еко-акція
«Зелена весна Кернел». Зокрема, працівники підприємства «Агрополіс» (Кернел) за
підтримки учнів місцевої школи та сільської
влади провели генеральне прибирання в
урочищі Червоному села Нирків (Заліщицький р-н). Працівники «Енселко Агро» (Кернел) спільно з учнівськими та педагогічними
колективами висадили 200 дерев при сільських школах. Також кернелівці організували
весняну толоку в селі Маліївці (Дунаєвецький р-н) на території культурно-історичної
зони. Того ж дня представники Компанії завітали до Маліївецького обласного дитячого
оздоровчого санаторію «Світанок», де вручили діткам солодощі.
Окремо слід сказати про конкурс «Агробізнес України разом з Кернел». Ми отримали чимало цікавих і значущих робіт учасників, серед яких і учні шкіл Хмельницької
області. Пропонуємо Вам доробки, які заслуговують на увагу.
А ще ми підготували для Вас історії тих,
хто будує свою кар’єру в Кернел. А також інформацію про соціальне підприємництво та
кооперативи пасічників. Про те, як Кернел
допомагає селянам втілювати в реальність
мрії про створення та розвиток власного
бізнесу.
Дякуємо за довіру! Переконані — попереду нас чекає насичене цікавими подіями
та корисними проектами сонячне літо!

Всім натхнення,
миру та нових перемог!

1 червня 2017 р.

СИМФОНІЯ ПАМ’ЯТІ

ВСЯ КРАЇНА У МАКАХ,
АБО ЯК УКРАЇНЦI
ВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
ьогоріч агропідприємства «Енселко Агро»
(Кернел), «Агрополіс»
(Кернел) та Благодійний
фонд вітали Ветеранів продуктовими наборами, подарунковими комплектами,
надавали адресну допомогу,
а також фінансували придбання вінків для вшанування
полеглих героїв. Загальний
бюджет витрат Компанії на
привітальний проект у регіоні
склав понад 135 тис. грн.

Перемога у Другій
світовій війні —
це символ честі
й слави наших
дідів і прадідів,
які мужньо стали
на захист рідної
землі. Традиційно
до свята Ветерани,
учасники бойових
дій, солдатські вдови
приймали вітання від
компанії Кернел та
Благодійного фонду
«Разом з Кернел».

Ц

стор.
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ПРАВДА В ЦИФРАХ
За даними Держстату, чисельність населення за оцінкою на 1 квітня 2017 року
та середня чисельність у січні — березні 2017 року становить (осіб):
Наявне населення

Україна

42 522 767

середня
чисельність у
січні — березні
2017 року
42 553 656

Хмельницька обл.

1 282 378

Тернопільська обл.

1 057 329

на 1 квітня
2017 року

Постійне населення

42 353 130

середня
чисельність у
січні — березні
2017 року
42 384 019

1 283 823

1 279 215

1 280 660

1 058 261

1 054 078

1 055 010

на 1 квітня
2017 року

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
Телефон гарячої лiнiї

0-800-50-10-59
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ЗМІНЮЄМО КРАЇНУ РАЗОМ!

СОЦIАЛЬНЕ ПIДПРИЄМНИЦТВО В ДIЇ
Компанія Кернел — яскравий приклад соціально відповідального бізнесу
в Україні. Компанія, окрім багатьох важливих проектів, також допомагає
селянам втілювати мрію про власну справу в реальність. Йдеться
про розвиток соціального підприємництва. Для успішної реалізації
цього напрямку у Кернел враховують кілька складових. Передусім
це думка людей щодо того, вирішення яких проблем вони вважають
першочерговою необхідністю, що стане корисним і потрібним у тому
чи іншому населеному пункті.

Н

аступний аспект — активізація бізнесу. У рамках проекту
Компанія надає консультативну підтримку при підготовці
бізнес-плану, а найбільш затребувані проекти одержують
фінансування для створення власних підприємств.
Приклади розвитку соціального підприємництва, які можуть
одержати підтримку Кернел:
Організація кооперативів із благоустрою села.
Створення сімейних міні-ферм та органічних ферм.
Розвиток традиційного мистецтва.
Створення центрів для організації дозвілля молоді та дітей.
Виробництво продуктів/речей першої необхідності.
Розвиток туристичного потенціалу регіону.

НАРАЗІ ЗА ПІДТРИМКИ АГРОПІДПРИЄМСТВ КОМПАНІЇ КЕРНЕЛ ВДАЛИЙ СТАРТ ОТРИМАЛИ РЯД ПРОЕКТІВ.

ЯК У БРОВАРКАХ З’ЯВИВСЯ «ОПТОВИЧОК»
У вересні минулого року в селі Броварки (Полтавська обл.) відкрився магазин
торговельної мережі «Оптовичок». Саме представники підприємства «ЮнігрейнАгро» (Кернел) підтримали ініціативу селян про відкриття магазину якісної
продукції за конкурентними цінами.

К

омпанія надала в безкоштовне користування торговельний майданчик
під магазин, а домовлялося із засновниками та власниками мережі особисто Керівництво вказаного кернелівського
підприємства.
У Кернел щодо підтримки проекту зазначають, що сьогодні ефективність бізнесу залежить не лише від виробничих
результатів, а й від того, наскільки позитивно змінюється життя підопічних громад унаслідок діяльності Компанії. І така
позиція справді важлива. Адже в даному
випадку відкриття магазину — один із
принципових кроків, зроблених у напрям-

«СОЛОДКИЙ БIЗНЕС»
ВИГIДНIШЕ РОБИТИ
ГУРТОМ, АБО ЧОМУ КООПЕРАТИВИ
БДЖОЛЯРIВ ПОЗА КОНКУРЕНЦIЄЮ
Сьогодні кооперація —
чи не єдина можливість розвинути
сільське підприємництво
в його істинному розумінні —
це коли багато невеликих
і середніх фермерів/виробників
продукції об’єднуються
для того, щоб разом
здійснювати переробку
та збут своєї продукції.

С

аме кооперація позбавляє виробників від перекупників. Існує об’єктивна
закономірність: хто продає — той не
виробляє, а хто створює — той не продає.
Дрібнотоварний виробник не може сам шукати ринки збуту, а тому з’являється посередник. Він нав’язує виробнику низькі ціни.
У результаті перекупник на коні, а селянин
отримує мізерну плату за власний труд.
За статистикою частка витрат селянина у
виробництві сільгосппродукції становить
понад 50%, а частка його виручки — лише
16-18%.
Зараз успішно працюють молочні, ягідні, заготівельні кооперативи. Одним із відносно нових напрямків є кооперація бджолярів. Її суть проста: дрібні бджолярі стають
сильнішими, об’єднавшись у одну організацію, яка бере на себе турботу про збут
продукції, забезпечує справедливу оплату
їхньої праці, захищає спільні інтереси. А

ще така кооперація дає змогу захистити інтереси бджіл.

Яку вигоду отримує
учасник такого кооперативу?
Спрощена система ведення діяльності.
Розширення та стабільність ринків збуту.
Можливість придбати необхідне обладнання за більш низькою, оптовою ціною.
Захист, лобіювання та розвиток кооперативних цінностей на державному рівні.
КОМЕНТАР
Володимир Герцак, завідувач міжрегіонального
бджолорозплідника ННЦ «Інститут бджільництва
ім. П. І. Прокоповича (житель Віньковецького р-ну
Хмельницької області):

«Немає бджіл — загине людство» — саме
в цьому вислові бачимо відповідь на пи-

тання, чому нам потрібно турбуватися
про цих святих комах. Наразі українські
пасічники мають чимало проблем, які,
без перебільшення, гуртом вирішувалися б ефективніше. Оскільки щороку
зменшуються посіви медоносних культур, бджолині родини піддаються великій
кількості хвороб, активно
використовуються шкідливі засоби захисту рослин у
веденні сільгоспвиробництва. Гадаю, кооператив дозволив би змінити ситуацію.
І саме агроформування області в цьому
питанні повинні підтримати пасічника.
Наприклад, за радянських часів на Хмельниччині діяли сім кооперативів — підприємств, де був штат спеціалістів, які при потребі могли виїхати до пасічника на огляд
бджолиних родин, де відстоювалися та захищалися інтереси бджолярів. Це було вигідно й затребувано. Вважаю, що цю практику потрібно відроджувати».

Компанія Кернел для того, щоб захистити виробника,
а саме пасічника, підтримує ініціативи створення
відповідних кооперативів у підопічних селах.
У Вас з’явилося бажання об’єднатися, щоб стати
сильними та гуртом робити «солодкий бізнес»?
Запрошуємо до співпраці!

ку добробуту селян, оскільки це дозволить місцевим мешканцям купувати свіжу
продукцію за нижчими цінами. Крім того,
це нові робочі місця.

Світовий досвід
«Conapi» — найбільший
в Італії та Європі медовий кооператив. Він об’єднує
234 учасників, частина яких є
асоційованими членами. Тобто насправді бджолярів у цьому
кооперативі значно більше. Вони
«розкидані» по всій Італії — одні
живуть на півночі, інші — на півдні. Але всі вони роблять «правильний» мед (як кажуть в Італії —
працюють за єдиним протоколом). Їхня медова продукція потрапляє на фабрику «Conapi». «Ви
можете не любити мед, але ви
зобов’язані любити бджіл, адже
70% наших овочів не виростуть
без запилення», — з пристрастю заявляє пасічник Елізабет
Тедечі. Саме бджоли (зокрема
турбота про збереження їхнього
здоров’я) послужили базою для
створення цього кооперативу понад 30 років тому. Учасниками
«Conapi» є також бджолярі, які
виробляють органічний мед. В
середньому фермери, які сертифіковані як органічні, отримують
за свій продукт на 15% більше
тих, хто робить звичайний. У магазині ціна теж відрізняється, але
вже в залежності від виду меду й
торгової марки. Адже на фабриці
розфасовують мед для величезного числа торговельних марок.

Якщо Вас зацікавила інформація стосовно відкриття власної справи чи створення кооперативу бджолярів, телефонуйте за
номерами: (068) 573-18-49, (066) 601-34-57, або ж звертайтеся до представників агропідприємств Кернел у регіоні.

1 червня 2017 року
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НА ВАРТІ ЗДОРОВ’Я ГРОМАДИ

ЛIКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СIЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
Напевно, не кожен із нас знайомий із сучасною технологією, яку
використовують медики для лікування та реабілітації пацієнтів —
інформаційно-хвильовою терапією (ІХТ). Проте саме в ній
багато хто з науковців та експертів бачать майбутнє не тільки
української, а й світової медицини.

П

ацієнти
фельдшерськоакушерського пункту села
Сковородки (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)
завдяки підприємству «Енселко
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кер-

нел» змогли особисто переконатися
у всіх перевагах лікування цим методом. Кернел направив 52 тис. грн
для придбання у заклад двох спеціальних пристроїв «ІХТ-ПОРІГ», а також десяти матриць та сканера.

— Взагалі дане обладнання використовується у різних напрямках
медицини та має показання для лікування та профілактики гострих і
хронічних захворювань дихальних
шляхів, опорно-рухового апарату,

серцево-судинних
захворювань,
недуг органів черевної порожнини,
гіпертонічної хвороби, — уточнює
Валентина Іванівна Грищишина, завідувач ФАПу села Сковородки.
— Відтоді як ми отримали
устаткування, щодня до 20 пацієнтів — жителів села проходять необхідні процедури. І кожен підтверджує, що технологія справді допомагає.
Крім того, медична установа
має заявки на проведення процедур для мешканців сусідніх сіл.
Адже пристроїв для інформаційно-

хвильової терапії немає жоден найближчий за місцем розташування
ФАП чи амбулаторія.
— Ми вдячні підприємству
«Енселко Агро» (Кернел) та Благодійному фонду за такий потрібний
подарунок. Без фінансування Компанії ми навряд чи змогли б обзавестися подібним устаткуванням,
— додає завідувач ФАПу. — Зазначу, що в минулі роки Компанія допомогла провести до приміщення
установи воду та придбати спеціальний холодильник. Дякую за всі
добрі справи, бажаю всім нам міц-

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»
допомогли фельдшерсько-акушерському пункту села Сковородки
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) придбати обладнання для інформаційно-хвильової терапії

ІНФРАСТРУКТУРА

ФОТОФАКТ

В

есна принесла мешканцям села Карачіївці (Віньковецький р-н, Хмельницька обл.) чимало клопотів, приємних і не дуже. На місцевому мості, через який
щодня проїзджає безліч машин, стався обвал каменю. І якби не спостережливі
селяни, це могло б призвести до негативних наслідків. Тимофій Миколайович Федоров став першим, хто помітив небезпеку. Оперативне реагування на проблему з боку
сільської влади, підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та місцевого жителя Тимофія
Федорова, який разом із колегою Юрієм Івановичем Литваком взялися до виконання
всіх робіт із реставрації об’єкту, дало гарний результат. Міст став безпечнішим!
РОБОТИ З РЕСТАВРАЦІЇ МОСТУ В С. КАРАЧІЇВЦІ (ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ Р-Н, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.)

За фінансової підтримки підприємства «Енселко Агро»
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел» на кладовищі села Пилипи
(Красилівський р-н, Хмельницька обл.) встановлено браму

НОВА БРАМА НА КЛАДОВИЩI
Напередодні поминальних днів на кладовищах українських міст і сіл проходило
генеральне прибирання — люди приводили до ладу території, обкошували зарості,
завозили пісок тощо. Агропідприємства компанії Кернел зі всіх регіонів діяльності
долучалися до цих робіт. Зокрема, за фінансової підтримки підприємства «Енселко
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» на кладовищі села Пилипи
(Красилівський р-н, Хмельницька обл.) встановлено сучасні ковані ворота.

Н

аталія Іванівна Українець, очільниця
села, розповідає, що спочатку громада планувала впоратися з проблемою
власними силами. Проте згодом люди вирішили звернутися до Кернел.
— Аграрії одразу відгукнулися на наше
прохання, — каже Наталія Іванівна. — Направили кошти на виготовлення брами, відтак до
Провідної неділі ми завершили всі роботи.
Крім того, в подальшому планується продовжити облагороджувати цвинтар. Йдеться
про заміну старої дерев’яної огорожі.
— Початок, як то кажуть, покладено. У
найближчих планах — обгородити кладовище сучасним парканом, — додає наша

співрозмовниця. — А взагалі ми дуже вдячні
нашим помічникам, підприємству «Енселко
Агро» (Кернел) та Благодійному фонду за
надану підтримку. Адже саме ці аграрії регулярно відгукуються на наші потреби та допомагають вирішувати проблеми соціальної
сфери.
Раніше Кернел направляв кошти на реалізацію проекту з виготовлення та встановлення двох зупинок громадського транспорту, не раз одержував фінансову підтримку
від Компанії наш ДНЗ «Пролісок» та школа
(зокрема, шкільна футбольна команда отримала від Компанії спортивну форму та інвентар).
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СИМФОНІЯ ПАМ’ЯТІ

ВСЯ КРАЇНА У МАКАХ,
АБО ЯК УКРАЇНЦI
ВIДЗНАЧАЛИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Напередодні переможного травня в кожному українському містечку та селі проходили урочистості із вшанування подвигу Героїв. Серед відвідувачів заходів були й
Ветерани. Декого під руки підтримували рідні, а хтось бадьоро тримався сам — нехай і з паличкою. Зате всі однаково привітно усміхалися, коли діти дарували їм букети
конвалій, бузок, гвоздики й тюльпани. А ще в цей день українці прикрасили свій одяг багряними маками пам’яті. Традиційно Ветерани приймали вітання від компанії
Кернел та Благодійного фонду «Разом з Кернел».

ьогоріч відповідно до звернень сільських
громад у справі привітань був використаний індивідуальний підхід. Відтак від представників підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та Благодійного фонду Ветерани, учасники
бойових дій та солдатські вдови зі Старокостянтинівського, Старосинявського, Волочиського,
Красилівського, Славутського, Полонського
районів Хмельниччини отримали продуктові
набори. Визволителям, які мешкають у Дунаєвецькому, Чемеровецькому, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Ярмолинецькому,
Віньковецькому, Городоцькому районах області, кернелівці презентували комплекти рушників. На Тернопільщині підприємство «Агрополіс»
(Кернел) до свята надало Ветеранам адресну
допомогу. Крім того, Компанія направляла
кошти на придбання вінків для покладання до
меморіалів Слави та братських могил. Загальний бюджет витрат на привітальний проект до
9 травня у регіоні склав понад 135 тис. грн.

Ц

Представники підприємства
«Агрополіс» (Кернел) вітають з
Днем Перемоги Ветеранів із сіл
Тернопільщини

Щороку до дня Перемоги на території нашої сільради проходять заходи із вшанування подвигу
Ветеранів Другої світової. Адже з фронтів тієї війни не
повернулося понад півтори сотні наших односельців.
Та й живих Ветеранів у нас уже не зосталося. Лише
солдатські вдови. Однією з них є Фаїна Метрофанівна Чорна з села Загірне. Традиційно 9 травня вона
відвідувала урочисті заходи. Цьогоріч через стан
здоров’я не змогла. Тому ми спільно з працівниками сільської ради, учнями школи та представниками
підприємства «Енселко Агро» (Кернел) і БФ «Разом з
Кернел» у цей день вирішили завітати до неї в гості.
Додам, що жінка живе сама. Діти підготували цікаву
програму з піснями та привітаннями. Кернелівці вручили Фаїні Метрофанівні продуктовий набір. Жінка
була дуже вражена та розчулена таким візитом,
дякувала за щирі слова та побажання.

9 травня за участю працівників підприємства
«Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом
з Кернел» відзначили в селі МайданОлександрівський (Віньковецький р-н,
Хмельницька обл.)

Надія Грига, завідувач Лажевського Будинку культури
(Баглаївська сільрада, Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.)

Представники підприємства «Агрополіс» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» привітали 19 Ветеранів, учасників бойових дій
і солдатських вдів нашого села з Днем Перемоги. Ця акція є традиційною та проходить щороку. На прохання сільради їм
надали адресну допомогу. Кернелівці були присутні й на самих урочистостях, і на панахиді біля меморіалу Слави. Щиро дякуємо аграріям за такий важливий проект. Окремо скажу й про нового керівника підприємства «Агрополіс» (Кернел) Володимира
Гошуляка — молодий та чуйний, він не залишається осторонь наших проблем і потреб. Нещодавно для нашої школи Компанія
придбала спортивний інвентар і принтер, допомогли й у ліквідації сміттєзвалища. Дякуємо Кернел за всебічну підтримку.
Окрема подяка за увагу до Ветеранів!
Йосип Нестерович Дергак, староста села Дністрове (Борщівський р-н, Тернопільська обл.)

Кернелівці вітають з Днем Перемоги Ветеранів із сіл Хмельниччини

У травні 1944 року мені не було ще й
17 років, проте на фронті я вже встиг побувати. Йдеться про битви на полях Ярмолинецького та Віньковецького районів. Під час
другого бою отримав поранення. Тривожно
дивитися, що зараз нашій країні також доводиться боротися за свою незалежність, одразу згадуєш свій військовий досвід. Після
війни відслужив у армії та повернувся до мирного життя. Працював у місцевому колгоспі,
а останні дев’ятнадцять років до пенсії був
головою сільського споживчого товариства.
Напередодні Дня Перемоги до мене завітали
представники підприємства «Енселко Агро»
(Кернел) з подарунком та вітаннями. Було
дуже приємно. До речі, кернелівці відвідують
мене не вперше, і ніколи не приходять з
порожніми руками.
Петро Данилович Шурипа,
Ветеран Другої світової війни, житель села Майдан-Олександрівський (Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
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З ДУМКОЮ ПРО ДІТЕЙ

ВIДКРИТТЯ ДИТЯЧОГО САДКА В СЕЛI МОРОЗIВКА
З особливим нетерпінням мешканці села
Морозівка (Старокостянтинівський р-н,
Хмельницька обл.) чекали на відкриття
дитячого садочка, яке відбулося 25 квітня.
Різнокольорові повітряні кульки, весела
музика, схвильовані батьки, почесні гості
та багато подарунків — ця подія
стала справжнім святом.

В

ідтепер близько 20 дітей віком від трьох до п’яти років
проводитимуть час у новому
сучасному дошкільному закладі.
Реалізація проекту стала можлива
завдяки коштам районного бюджету (за які облаштовано затишну
спальню, ігрову кімнату, кімнату
відпочинку, їдальню та санвузол),
підтримці спонсорів та благодійників, зокрема підприємства «Енселко Агро» (Кернел) та Благодійного
фонду «Разом з Кернел». Компанія спрямувала на ремонт закладу
37 тис. грн.
Юлія Вікторівна Катеринюк, директор НВК, при якому відкрито садочок, розповідає, що дуже вдячна
всім учасникам проекту, адже задум
вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям.

У селі Морозівка
(Старокостянтинівський р-н,
Хмельницька обл.) відбулося
відкриття дитячого садочка.
Підприємство «Енселко Агро»
(Кернел) та БФ «Разом з Кернел»
фінансово підтримали проект

— Відкриття дошкільної групи
при НВК було справді актуальним
питанням, — підкреслює наша співрозмовниця. — Приємно, що в цьому нам допомогла районна влада,
спонсори, сільгоспвиробники. Щодо
Кернел варто сказати, що в Компанії
нам відразу пішли назустріч, щойно
ми звернулися з проханням підтримати ремонтні роботи. Представники «Енселко Агро» (Кернел) приїхали
до нас, ми одразу ж обговорили всі
моменти співпраці. Фінанси від Компанії направлені на облаштування
ґанку та встановлення двох дверей,
у тому числі вхідних.
На завершення святкування для присутніх гостей було проведено невеличку екскурсію ігровими кімнатами та кімнатами відпочинку дошкільного
навчального закладу. А вихованцям садочка до відкриття кернелівці презентували набори канцелярського приладдя та солодощі.

Торік за фінансової підтримки «Енселко Агро» (Кернел)
у НВК села Морозівка встановлено п’ять металопластикових вікон у трьох навчальних кабінетах. Також у
2016-му за підтримки Кернел було проведено ремонт
сільських доріг, придбано електрокардіограф (понад 18 тис.
грн), виділялися кошти на закупівлю паливно-мастильних матеріалів для потреб громади.

ІНІЦІАТИВА

У МИРОЛЮБНОМУ
ПОЧАВ СВОЮ
РОБОТУ
ОНОВЛЕНИЙ
БУДИНОК
КУЛЬТУРИ
Ремонт у Будинку
культури села Миролюбне
(Старокостянтинівський р-н,
Хмельницька обл.) тривав
близько року. У ході робіт
у приміщенні замінено
перекриття, оновлено фасад,
фойє, кімнати для гурткової
та студійної роботи.
Сьогодні будівлю просто
не впізнати.

РЕМОНТ У КУЛЬТУРНОМУ
ОСЕРЕДКУ СЕЛА ПОПIВЦI
Протягом шести років влада та громада села Попівці
(Старокостянтинівський р-н, Хмельницька обл.) здійснювала ремонт
місцевого Будинку культури. Нині проект завершено. Будівля
закладу, яку було введено в експлуатацію ще за радянських часів,
зазнала кардинальних змін — тут повністю замінено вікна та двері,
перекрито дах, постелено нову підлогу, проведено штукатурні
та малярні роботи.

Л

Підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел»
долучилися до проекту капітального ремонту та оновлення Будинку
культури села Миролюбне (Старокостянтинівський р-н, Хмельницька
обл.), профінансувавши придбання меблів

З

дебільшого ремонт зроблено
коштом сільської ради, частину грошей було виділено з
районного бюджету. Не залишилися
осторонь і місцеві сільгоспвиробники та фермерські господарства.
Зокрема, підприємство «Енселко
Агро» (Кернел) та Благодійний фонд
«Разом з Кернел».
Сільський голова Іван Олексійович Катеринюк зауважує, що капітальний ремонт Будинку культури є
визначною подією не лише для села,
а й для всього району. Адже це —
гарний приклад для наслідування.
— Відтепер життя в Миролюбному пожвавиться. А оновлений
осередок культури стане місцем для
проведення концертів, зустрічей,
гуртуватиме людей за інтересами,
залучатиме дітей до виявлення їхніх
талантів і здібностей, — наголошує

Іван Олексійович. — Щиро вдячний всім, хто долучився до ремонту приміщення, зокрема й кернелівцям, які виділили 15 тис. грн на
придбання меблів.
Що стосується співпраці з підприємством «Енселко Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел», то

очільник села підкреслює, що від
них ніколи не було відмови в допомозі.
— Компанія активно підтримує соціальну сферу сіл сільради, — резюмує Іван Катеринюк. —
Це й ремонти доріг, і допомога школі, садочку, медичним установам.

евову частку коштів для цього
інвестовано з сільського бюджету, проте не залишився
осторонь і соціально відповідальний
бізнес, спонсори, благодійники. До
їхнього переліку ввійшли підприємство «Енселко Агро» (Кернел) та БФ
«Разом з Кернел». Вони направили
понад 20 тис. грн для придбання будівельних матеріалів.
— Наразі крім привабливого зовнішнього вигляду та комфортних
умов усередині приміщення, наш
Будинок культури забезпечений музичною апаратурою, більярдними
й тенісними столами для дозвілля
молоді, а художні колективи мають
сучасне сценічне вбрання, — коментує Микола Петрович Шевчук, голова Пашковецької сільради, до складу
якої входять і Попівці. — Я щиро задоволений результатом роботи й дякую

Компанія Кернел
направила
кошти на придбання
будівельних матеріалів
для проведення ремонтних
робіт у приміщенні Будинку
культури села Попівці
(Старокостянтинівський р-н,
Хмельницька обл.)

кожному, хто фінансово долучився до
того, щоб створити один із найкращих культурних закладів району.
Слова подяки з уст Миколи
Шевчука лунають і на адресу Кернел.
Адже аграрії підприємства «Енселко
Агро» (Кернел) та Благодійний фонд
систематично долучаються до соціальних ініціатив місцевих жителів.
— Кошти на ремонт Будинку
культури — це не перша підтримка
з боку Компанії, — розповідає очільник села. — Ми маємо гарний досвід
співпраці. Кернелівці не раз допомагали нашій школі, фельдшерськоакушерському пункту, ремонтували
дороги, а ще за їхні кошти було закуплено матеріали для утеплення
сільської церкви. Переконаний, що
Компанія й надалі спільно з громадою покращуватиме інфраструктуру та благоустрій наших сіл.
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ПРОФЕСIОНАЛИ

ВОНИ БУДУЮТЬ СВОЮ КАР’ЄРУ В КЕРНЕЛ
Сергій Миколайович
Юр’єв
Посада: керуючий дільницею
(механізований загін) на
підприємстві «Енселко Агро»
(Кернел), Хмельницька обл.
Стаж роботи в Компанії:
3 роки
«На підприємство «Енселко
Агро» (Кернел) я потрапив у
2014-му — на позицію механізатора. За три роки отримав пропозицію
стати керівником дільниці. Наразі відповідаю за справність техніки та роботу
трактористів-машиністів с/г виробництва
на полях сіл Дунаєвецького та Ярмолинецького
районів області. Земельний банк — у межах 8 тис. га.
Правду кажучи, сільське господарство завжди було мені близьким, оскільки я люблю
рух. Коли не сидиш на місці, а прямуєш до поставленої мети — це надихає на нові перемоги та гарантує гарні результати праці. Щодо роботи в Кернел додам, що тут чимало
переваг — це й достатньо висока та вчасна виплата заробітної плати, що в даний час
для людини важливо, оскільки ти знаєш, за що працюєш. І сучасне обладнання й техніка, чимало зразків якої, окрім Кернел, не має жоден агрохолдинг. А ще в Компанії
цінують працівників і професіоналів, дають можливість особистісного та кар’єрного
зростання. Тому працювати в Кернел — перспективно та престижно».

Ольга Йосипівна Бук
Посада: керівник виробничої
лабораторії на підприємстві «Агрополіс»
(Кернел), Чортківський р-н,
Тернопільська обл.
Стаж роботи в Компанії:
6 років
років

«Останні одинадцять років я працюю у
виробничій лабораторії підприємства
«Агрополіс». З приходом Кернел у нас
чимало змінилося. Наш структурний підрозділ отримав нові прилади та обладнання, збільшився обсяг роботи, а відтак і рівень
відповідальності за якість зерна. Наразі ми проводимо чимало лабораторних досліджень збіжжя,
яке приходить з полів — ділимо зерно на класи, перевіряємо на ГМО, вміст білка, а також очищуємо, сушимо
тощо. Робота, звісно, цікава, а головне — потрібна. Адже після
відвантаження зерно відправляється в порт, а далі — за кордон. Тому наш колектив, напевно,
як і кожен кернелівець, може з гордістю сказати, що ми допомагаємо Україні бути житницею
світу, постачати на європейські ринки продукцію високої якості. Коли людина розуміє, що
займається чимось корисним, а від результатів її роботи залежить чимало, вона відчуває свою
затребуваність. Звідси й починається успіх. Тоді прагнення працювати краще та ефективніше
зростає. Хочу подякувати своєму колективу за підтримку та злагоджену роботу, а Керівництву —
за розуміння!»

Ось такi вони, професiонали своєї справи — працiвники агропiдприємств Кернел, якi стоять на вартi перемог та досягнень, а вiдтак i прибутковостi Компанiї.
Керiвництво Кернел переконане, що кожен працiвник має необхiднi здiбностi для того, щоб побудувати достойну кар’єру в улюбленiй Компанiї.
Головне — прагнути цього та використовувати всi наданi можливостi.

ВУСТАМИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

АГРОБIЗНЕС МАЙБУТНЬОГО РАЗОМ З КЕРНЕЛ
На адресу компанії Кернел та редакції газети «У кожен двір» надійшло чимало цікавих і значущих робіт від учасників
конкурсу «Агробізнес майбутнього разом з Кернел». На жаль, одразу ознайомити Вас зі всіма доробками немає змоги.
Тому ми розповідатимемо Вам про них «порційно».

IСТОРIЯ «ЗОЛОТОЇ КВIТКИ»
ІРИНА ЛЮБИМЕНКО,
учениця 7-го класу Шидловецької ЗОШ
(Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.)

Із дослідницької роботи
«В Україні зареєстровано понад 70 сортів
та гібридів соняшника. Він є основною олійною
культурою. Насіння соняшника містить 50-56%
олії (від сухої маси зернят) та 16,5% протеїну.
Олія має високі смакові якості, за засвоюваністю (86-91%) та калорійністю (929 ккал) значно краща за інші жири. Вона містить до 62%
біологічно активної ліноленової кислоти, вітаміни А, D, Е, К. Олію вживають безпосередньо
в їжу, також її застосовують при виробництві

«Я спостерігаю за тим,
як аграрії з компанії Кернел обробляють
поля, як вкладають у землю кошти й працю.
Я проживаю в селі, тому планую пов’язати
своє професійне життя саме з сільським
господарством. Мені імпонують інноваційні
технології, які застосовують спеціалісти Кернел,
та увага, яку вони виявляють до села та людей,
впроваджуючи різноманітні соціальні програми.
Крім того, мене зацікавила тематика конкурсу,
це й визначило моє бажання
взяти в ньому участь».

маргарину, консервів, кондитерських виробів.
Нижчі сорти використовують при виготовленні
оліфи, фарби, лаків, мила тощо.
При переробці насіння соняшника на олію
як побічну продукцію одержують близько 33%
макухи, яка містить 33-36% білка, 5-7% жиру,
чимало мінеральних солей та вітамінів. Кошики
соняшника, вихід яких становить 56-60% від врожаю насіння, після обмолочування згодовують
великій рогатій худобі та вівцям. За поживністю
вони аналогічні сіну. Соняшникове лушпиння
(16-22% від маси насіння) є сировиною для виробництва етилового спирту, кормових дріжджів
та фурфуролу, що застосовується для виготовлення пластичних мас, штучних волокон тощо.
Соняшник широко використовують і як кормову
культуру. Його зелену масу в суміші з бобовими
та іншими культурами застосовують для годівлі
великої рогатої худоби, а також силосують».

«Компанія Кернел обробляє
землі в нашому селі, зокрема
чимало посівних площ віддано під
соняшник. Тому нас зацікавила
ця культура, технологія її
посіву, догляду, а також те,
в яких умовах вона даватиме
максимальний урожай. Це ми
й дослідили у нашій роботі.
Вважаю, що проведення подібних
конкурсів є актуальним. Оскільки
вони сприяють саморозвитку як
учителів, так і учнів».
Оксана Юрчук, педагогічний керівник роботи,
директор Шидловецької ЗОШ

МОЯ ЗЕМЛЯ, МIЙ РIДНИЙ КРАЙ
ОЛЕКСАНДРА РЕЙ,
учениця 10-го класу Бубнівської ЗОШ (Волочиський р-н,
Хмельницька обл.)

Уривок із творчої роботи
«Весна… Довгождана тепла пора… Щодня по дорозі до школи милуюся
безкраїми просторами рідної землі. Яка краса! Перед очима широке море
пшениці, квітів, трав. Як я люблю ці краєвиди! Десь удалині, на свіжовиораному полі, працює ціла команда, справжня польова сім’я. Звуки машин — наче
мелодія, яку чути здалеку. Мене давно манить ця музика. Цікаво, мабуть, від
ранку й до самого вечора працювати на своїй землі, бачити, як вона високим урожаєм дякує тобі за невтомну працю. Маю давню мрію — бачити свою
землю засіяною, доглянутою й не обділеною теплом людських рук…»
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БЛАГОУСТРІЙ

ОЗЕЛЕНИЛИ
ТЕРИТОРIЇ ШКIЛ
СТАРОКОСТЯНТИНIВЩИНИ

У

квітні-травні за фінансової та організаційної підтримки підприємства «Енселко Агро»
(Кернел) учні шкіл Старокостянтинівщини
(Хмельницька обл.) взялися до висаджування
яблуневих садів. Кернел допоміг із придбанням
200 саджанців, які були передані в 10 навчальних
закладів району. Зокрема, у школи сіл Сахнівці,
Лажева, Немиринці, Веснянка, Григорівка, Воронківці, Миролюбне, Радківці, Великий Чернятин, Сковородки.
Разом із представниками Компанії дітки залюбки взялися за справу висадки дерев. Для когось це перший досвід, а хтось виявився справжнім професіоналом. Але головне те, що завдяки
спільній роботі земля отримала додаткову порцію кисню, а майбутні покоління школярів зможуть ще й поласувати смачними плодами.

Працівники підприємства «Енселко Агро»
(Кернел) взялися до генерального прибирання
природоохоронної зони села Маліївці
(Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)

Учні шкіл Старокостянтинівського району (Хмельницька обл.) висаджують яблуневі сади

ЗЕЛЕНА ВЕСНА
У весняний період у більшості українських
сіл і містечок проходили місячники з
благоустрою. До робіт із прибирання
та облагородження територій залюбки
приєдналися працівники кернелівських
агропідприємств. Для цього
в Компанії оголосили еко-акцію
«Зелена весна Кернел». Про підсумки
її проведення на Хмельниччині й
Тернопільщині — у наших добірках.

ВЕСНЯНА ТОЛОКА В УРОЧИЩI
ЧЕРВОНОМУ БIЛЯ СЕЛА НИРКIВ
Містичне місце, яке не сплутаєш із жодним іншим…
Місце, в яке закохуєшся з першого погляду
назавжди… Місце, куди тягне постійно, незалежно
від пори року й настрою…Так можна описати відчуття
після відвідин урочища Червоного поблизу села
Нирків (Заліщицький р-н, Тернопільська обл.).

Т

ут серед лісу й червоних доріг заховане справжнє диво
природи — Джуринський водоспад. Він вважається
найвищим рівнинним водоспадом України. Його висота сягає 16 м, ширина — до 20 м. А ще тут на пагорбі в глибокій котловині розташована архітектурна пам’ятка — Червоногородський замок. Перші згадки про нього датуються
ще 1351 роком.
До прибирання урочища у травні долучилися працівники підприємства «Агрополіс» (Кернел), яке орендує землі Нирківської сільради. Таку ініціативу підтримали й
учні місцевої школи. Сприяла проведенню акції сільська рада на чолі з головою Іваном
Петровичем Безушком.
За кілька годин роботи з території вивезено чимало сміття та відходів, якими було
всіяне урочище. На жаль, людська байдужість та недбалість призвела до того, що
культурна та архітектурна спадщина місцями перетворилася на сміттєзвалище.

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ В ПАРКУ СЕЛА МАЛIЇВЦI
Село Маліївці, що в Дунаєвецькому районі Хмельниччини, можна сміливо назвати
наймальовничішим куточком Поділля. Крім палацу Орловських, із яким за красою,
довершеністю та витонченістю не може конкурувати жодна подільська резиденція,
у Маліївцях зберігся старовинний парк з двома ставками, фонтанами, стилізованою
під замкову вежу водонапірною баштою. Але головна атракція Маліївців —
18-метрова скеля з водоспадом і печерним гротом.
Не менш приємним стало й завершення
20 травня до благоустрою цієї культурної
пам’ятки долучився дружній колектив підпри- дня. Представники «Енселко Агро» (Кернел)
ємства «Енселко Агро» (Кернел). З самого відвідали Маліївецький обласний дитячий
ранку кернелівці прибирали сміття, обкошу- оздоровчий санаторій «Світанок», розташовали територію. Варто зауважити, що акцію ваний у приміщенні літньої резиденції графа
підтримав і староста села Іван Станіславович Орловського, щоб вручити його відвідувачам
Федорович, який особисто взяв участь у су- солодкі презенти. Дітвора була вкрай задоволена та щаслива від таких гостин.
ботнику.

Учні шкіл сіл Нагоряни та Нирків спільно з
працівниками «Агрополіс» (Кернел) провели
генеральне прибирання в урочищі Червоне
(Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

Пам’ятаймо! Турбота про чистоту та благоустрій наших міст і сіл — це справа кожного! А впорядковані вулиці, парки та
сквери позитивно впливають на настрій, віддзеркалюють моральне обличчя громади!

ДОВIДКА
КЕРНЕЛ — найбільша агропромислова Компанія в Україні
та СНД. Компанія є ключовим
виробником і постачальником
соняшникової олії на внутрішньому ринку та найбільшим
українським експортером олії
та шроту, а також основним експортером зернових культур із
Чорноморського регіону. Торговельні марки Кернел: «Щедрий
дар», «Стожар», «Чумак До-

машня», «Чумак Золота». Кернел
щороку підтверджує незаперечне
лідерство за всіма напрямками
діяльності в регіонах присутності
та світових рейтингах. З 2007 року акції Компанії торгуються на
Варшавській фондовій біржі. У
2011-му IPO Кернел було визнано
найкращим у країнах Центральної
та Східної Європи за всю історію
цієї біржі. У 2015 році Кернел —
найкраща іноземна Компанія серед країн Центральної та Східної
Європи.

З 2010 року Кернел активно розвиває аграрний напрямок діяльності — сільгоспвиробництво. Майже
400 тис. га родючої землі обробляють
досвідчені фахівці з використанням
інноваційних технологій і найкращої
сучасної техніки. З того ж часу проводиться тісна співпраця з громадами
сіл і малих міст на території присутності агропідприємств Кернел. Основна мета — фінансово-матеріальна
підтримка громадських ініціатив,
соціальної сфери населених пунктів
задля підвищення рівня життя та доб-

робуту населення. У 2013 році всі соціальні ініціативи Компанії об’єднані в
програму підтримки територіальних
громад «Разом з Кернел». Для реалізації цієї програми агропідприємства Компанії створили однойменний
Всеукраїнський Благодійний фонд
«Разом з Кернел».
У Хмельницькій області Компанію представляє підприємство «Енселко Агро», що обробляє близько
100 тис. га землі у 13 районах (Кам’янець-Подільському, Віньковецькому, Городоцькому, Дунаєвецькому,

Новоушицькому, Чемеровецькому, Ярмолинецькому, Красилівському, Старокостянтинівському,
Старосинявському, Волочиському, Полонському, Славутському).
На Тернопільщині інтереси Компанії представляє підприємство
«Агрополіс», що орендує понад
14 тис. га землі в Чортківському,
Борщівському, Заліщицькому,
Бучацькому районах. На вказані
підопічні території поширюються й
соціальні програми Благодійного
фонду.
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ВIТАЄМО!
5 травня свій день народження відзначила
Олена Павлівна Приказчикова, фахівець із земельних
та соціальних питань підприємства «Енселко Агро» (Кернел).
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів й надії.

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

20 òðàâíÿ Âàëåíòèíà
Ìèêîëà¿âíà Òêà÷óê
³ç ñåëà Âîëèöÿ
(Êðàñèë³âñüêèé ð-í)
ñâÿòêóâàëà ñëàâíèé
þâ³ëåé

Хай здоров’я,
радість і достаток
Сиплються,
немов вишневий цвіт,
Хай малює доля
з буднів свято,
І дарує ще багато літ!

6 травня ювілей святкував
Юрій Семенович Шахрай
із села Підгірне
(Старокостянтинівський р-н)
Як вода джерельна,
будь завжди здоровий,
Хай сміються очі,
не хмуряться брови,
Зігрівають серце
почуття високі,
А Господь дарує
сто щасливих років.

Ç ëþáîâ’þ, ÷îëîâ³ê
Âîëîäèìèð, ñèí Êîñòÿíòèí
³ç íåâ³ñòêîþ, äî÷êè Òà¿ñà òà
Óëÿíà, îíóêè

7 травня ювілей
прийшов на поріг

Тетяни Семенівни Шахрай
із села Підгірне
(Старокостянтинівський р-н)

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте нам завжди здорові
й щасливі!
З любов’ю, чоловік Василь,
сини Сергій, Дмитро та
Олександр

З любов’ю, дружина Ніна,
син Олексій, мама Ганна
18 òðàâíÿ

Âàëåíòèíà
Âîëîäèìèð³âíà
Âîâê
³ç ñåëà Âîëèöÿ
(Êðàñèë³âñüêèé ð-í)
â³äçíà÷èëà
þâ³ëåéíó äàòó

25 òðàâíÿ äåíü
íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àâ

Âîëîäèìèð
Ô³ë³ìîíîâè÷
Ðåéäà,
çàñòóïíèê
êåð³âíèêà
â³ää³ëó
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
ï³äïðèºìñòâà «Åíñåëêî
Àãðî» (Êåðíåë)

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,
Бо то важка для всіх наука,
Хай буде щастя завжди з Вами,
По ліву та по праву руку.
Ç ïîâàãîþ òà âäÿ÷í³ñòþ,
êîëåêòèâ òà Êåð³âíèöòâî
ï³äïðèºìñòâà «Åíñåëêî Àãðî»
(Êåðíåë)

Хай щастя сонцем
усміхається,
І життя сповнює те
плом
Усе омріяне збуваєть ,
ся,
Й дорога стелиться
добром.

Ç ëþáîâ’þ, ÷îëîâ³ê Àíàòîë³é, äî÷êà Þëÿ, áàòüêî
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷

11 травня день народження святкував
Петро Павлович Тонечук із села Немиринці
(Старокостянтинівський р-н)
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай щастя панує завжди в Вашім домі.
Хай шанують Вас добрі люди,
І здоров’я міцним до ста років буде.

Хай внуки щебечуть, немов солов’ята,
І радості, щастя дарують багато.
Сердечно бажаємо гарного настрою,
Щастя, здоров’я на довгі літа.

З любов’ю та вдячністю, дружина Марина, сини
Олександр, Анатолій з дружинами, дочка Наталя
з чоловіком, а також онуки та правнуки

ШАНОВНI ДРУЗI!
Газета «У кожен двiр» за сприяння компанiї
Кернел приймає вiтання з ювiлеями, днями
народження, святковими подiями!
Якщо Ви бажаєте привiтати на шпальтах видання
своїх рiдних, ласкаво просимо до нас! Замовлення
приймаються щодня за номерами:

(066) 601-34-57, (068) 573-18-49!
Публiкацiя побажання стане приємним подарунком
для Вашої близької людини.
Привітання розміщуються безкоштовно.

ПЕРШI ДЕСЯТЬ ПРИВIТАНЬ ГАРАНТОВАНО
ПОТРАПЛЯТЬ У ЧЕРГОВИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ!

Давайте разом дарувати щасливi митi,
тепло та радiсть один одному!

ВАКАНСIЇ РЕГIОНУ
«Енселко Агро» (Кернел)
БУХГАЛТЕР
(м. Хмельницький)
Вища освіта (бухоблік та аудит).
Знання ПК (MS Office, 1С 8.2).
Досвід роботи від 2 років, аналітичний склад розуму.
Контактна особа: Олена Медзата, тел.: (050) 376-14-27,
e-mail: e.medzataya@kernel.ua

АГРОНОМ
(Старосинявський р-н, Хмельницька обл.)
Вища агрономічна освіта, досвід роботи за спеціальністю
не менше 1 року.
наявність посвідчення водія категорії В.
Контактна особа: Ірина Іванова, тел.: (095) 279-45-17,
e-mail: i.ivanova2@kernel.ua

МАШИНІСТ АВТОКРАНА
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
Посвідчення машиніста автокрана.
Досвід роботи від 3 років.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА
(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький,
Новоушицький р-ни Хмельницької обл.)
Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва
на іноземній техніці.

АГРОНОМ
(Ярмолинецький, Віньковецький, Чемеровецький, Городоцький,
Новоушицький р-ни Хмельницької обл.)
Вища агрономічна освіта, досвід роботи за спеціальністю
не менше 1 року.
наявність посвідчення водія категорії В.

СЕКРЕТАР
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
Вища освіта, знання ПК (MS Office).
Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року.
Аналітичний склад розуму.

ЕКОНОМІСТ
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
Вища (економічна) освіта, знання ПК (MS Office, 1С 8.2).
Досвід роботи від 2 років, аналітичний склад розуму.

ЦІКАВІ ПОДІЇ
ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ ЯСКРАВІ СВІТЛИНИ З ЦИХ ПОДІЙ:

СВЯТКУВАЛИ
РАЗОМ З КЕРНЕЛ
У весняний період спільно з представниками підприємства «Енселко
Агро» (Кернел) та БФ «Разом з Кернел» славні ювілеї відзначили жителі
сіл Хмельниччини. Свято завітало до
Григорія Ганжі з м. Старокостянтинова.
Ювілейну дату відзначив і Володимир
Гранчук із с. Баговиця (Кам’янець-Подільський р-н). А також Іван Драч із
с. Моньки (Красилівський р-н). А ще
кернелівці привітали із золотим весіллям родину Мазурків — Івана Гнатовича
та Марії Півонівни із с. Ємці (Старокостянтинівський р-н).

У кожен

РОБІТНИК НА НИЗЬКОКВАЛІФІКОВАНИХ РУЧНИХ РОБОТАХ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
(с. Зіньків, Віньковецький р-н, Хмельницька обл.)
Висока фізична працездатність.
Контактна особа: Ілона Гордієнко, тел.: (050) 137-45-81,
e-mail: i.hordienko@kernel.ua

«Агрополіс» (Кернел)
ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ВИРОБНИЦТВА
(Борщівський, Чортківський р-ни Тернопільської обл.)
Досвід роботи трактористом-машиністом с/г виробництва
на іноземній техніці.

МЕНЕДЖЕР ІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
Вища (економічна) освіта, знання ПК (MS Excel, 1С 8.2).
Досвід роботи від 1 до 3 років.
Контактна особа: Оксана Лещишин, тел.: (050) 375-82-34,
e-mail: o.leshchyshyn@kernel.ua
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