Наш
Тернопільщина

Львівщина

Хмельниччина

«Контінентал»
підсумував виробничий
сезон і нагородив
кращих працівників
Вже традиційно
наприкінці листопада
Компанія відзначила
День працівника
сільського господарства
та відзвітувала про свої
досягнення за рік.

2 стор.
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Чернівеччина

Івано-Франківщина

SALIC Ukraine
і «Контінентал
Фармерз Груп»
провели ІІ СаудівськоУкраїнський аграрний
бізнес-інвестиційний
форум
Захід відбувся 28 листопада
у Києві за участю почесних
представників з обох країн.

3 стор.

Інформаційний бюлетень
Компанії «Контінентал Фармерз Груп»

Вже 27 років
разом працюємо
та розвиваємо наш край

Долучайтесь
до проекту
#закоханіуполе
і зізнавайтесь у любові
до рідної землі!
Компанія «Контінентал»
запустила агрофлешмоб
у соціальних мережах
та на інших медійних
платформах.

4-5 стор.
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«КОНТІНЕНТАЛ» ПІДСУМУВАВ ВИРОБНИЧИЙ СЕЗОН
І НАГОРОДИВ КРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ
Підбили підсумки виробничого сезону 2019 року і окреслили стратегію
подальшої роботи та розвитку – вже традиційно наприкінці листопада «Контінентал Фармерз Груп» з нагоди Дня працівника сільського господарства
провів у Тернополі масштабний захід за участю своїх працівників і партнерів.
На професійне свято аграріїв зібралися співробітники агрохолдингу із п’яти
областей Західної України – Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської.

Головний фактор успіху «Контінентал» – це команда
Перший виробничий сезон, який
«МРІЯ» і CFG провели в об’єднаному
форматі, позначився на Компанії підвищенням показників урожайності. Також
в агрохолдингу оновили парк сільськогосподарської техніки, спецтехніки та
автотранспорту. Інвестиції, спрямовані в
техніку упродовж 11 місяців 2019 року,
вже сягнули 46,5 млн дол. Генеральний
директор Компанії «Контінентал» Георг
фон Нолкен наголошує, що головний
фактор успіху Компанії – це потужна
команда.
– 2019-й був роком інтеграції і трансформації. Зараз ми
знаходимося у такій фазі, що
можемо запустити роботу Компанії у нових обсягах і масштабах.
Завдання на наступний рік – це
оптимізувати виробничі процеси, –
зазначив Георг фон Нолкен. – Для
нас важливо мати довгострокову
і стабільну команду. Ключовий
фактор успіху – це команда, яка
розуміє наші цілі, пріоритети.
Я переконаний, що ми можемо
показати потужні кроки вперед.

Фінансовий директор Компанії Ігор
Кублицький, звітуючи перед колегами,
акцентував на тому, що у 2019 році
збільшилася сума податків, які сплатила
«Контінентал Фармерз Груп». Так, цього
року сума податкових відрахувань
перевищить 600 млн грн. Прикметно,
що більшість цих грошей залишаються
в місцевих бюджетах та спрямовуються
на розвиток сіл.
«Контінентал» активно підтримує
соціальні ініціативи громад
За 11 місяців 2019 року на підтримку
соціальних
ініціатив
«Контінентал»
спрямував понад 24 млн грн. За ці

кошти у місцевих громадах п’яти областей Західної України, де агрохолдинг
обробляє землі, реалізували проекти
у галузях освіти, медицини, культури
та спорту, інфраструктури, духовності і
благоустрою, армії, адресної допомоги
та кооперативного руху.

– Окрім традиційних ремонтних робіт у освітніх та інших
закладах, є ще важливі та цікаві
централізовані проекти. Один
із них – роздільний збір відходів
у наших селах. Сміття сортується, здається на переробку, а
громада отримує кошти на свої
потреби. Продовжили підтримувати у цьому році кооперативний
рух. Вдалось запустити ще один
дуже важливий централізований
проект – це «Марафон лип», в
межах якого посадили близько
2 тисяч дерев. Це прикрасить і
оздоровить наші села, до того ж
проект ми реалізовуємо спільно
з нашими бджолярами: липи – це
гарні медодайні дерева, тому
тут буде бенефіт як для громад,
так і для бджолярів, – наголосила
директорка департаменту комунікацій та соціальних проектів
Компанії «Контінентал» Нонна
Шмідік.
Кращим працівникам і підрозділам
Компанії вручили нагороди
Після офіційних звітів керівництва
«Контінентал Фармерз Груп» на сцену
запросили найсумлінніших співробітників. Генеральний директор Георг
фон Нолкен нагородив членів команди
«Контінентал Фармерз Груп» грамотами
та грошовими преміями за найвищі
виробничі результати, продемонстровані
ними за рік.
З кластеру «Тернопіль» відзначили
Романа Підгірняка, Миколу Федоришина,
Михайла Шустака, Ярослава Колодія.

Управління ІТ Компанії «Контінентал»

Георг фон Нолкен, Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп»

З кластеру «Полісся» нагородили Андрія
Василюка. З кластеру «Поділля» відзнаки
отримали Роман Коберніцький та
Михайло Миргород. З кластеру «Кам’янка-Бузька» нагородили Богдана Римаря.
З кластеру «Галичина» відзначили
Стефана Возінькевіча. З кластеру
«Самбір» – Олега Тимчишина та Юрія
Пацулу. З кластеру «Картопля» отримали свої нагороди Ігор Синяк, Богдан
Калатало, Василь Цимбалістий. З
підрозділу АТП найкращі результати
показали Ярослав Дідюк, Михайло
Бабій, Іван Войтков.

Працівники «Контінентал» та гості свята

Окрім того співробітники Компанії
«Контінентал» отримали особливі високі
відзнаки. Орденом «За розбудову України» за видатні заслуги та наполегливу
працю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу, спрямовані
на розвиток і утвердження суверенітету
Держави були нагороджені Василь
Осадчук, Іван Шустак, Надія Маленчук,
Дмитро Мороз, Ірина Савка. А орден
«Хрест Слави» за патріотизм, мужність,
самовідданість та зразкове виконання
службового обов’язку, проявлені у
боротьбі за незалежність України під
час проведення операції об’єднаних
сил на Сході України здобули: Тарас
Кравець, Роман Калатало, Іван Севера,

Володимир Черкас, Микола Манєнков,
Андрій Болюбаш, Михайло Буняк, Іван
Кушка, Юрій Кондрат’єв, Василь Боянівський, Павло Загроцький, Євген
Миджин, Сергій Миць, Юрій Скалій,
Юрій Ященко, Мирон Захарчишин,
Юрій Молдован, Назар Пелишко.
Іван Шустак вже 31 рік працює у сфері
сільського господарства. Він – один із
працівників, які з нагоди професійного
свята отримали нагороду від Компанії
«Контінентал».

– Я ще з дитинства пішов у
колгосп і з того часу працюю у цій
сфері. Робота важка, але за роки
техніка дуже розвинулася, і це
полегшило нашу працю. Я з села
Майдан Гусятинського району,
маю дружину, двох дітей, внуків.
Люблю свою професію. Зарплата
хороша. Багато людей кажуть,
що села відмирають, бо немає
заробітку і люди полишають
свої домівки, але я скажу так: хто
хоче робити, той працює і може
заробити. Моя робота дає мені
можливість займатися улюбленою справою і забезпечити себе
фінансово, – каже Іван Шустак.
Найвищі виробничі показники за підсумками сезону показав кластер
«Самбір», який був відзначений як найкращий кластер року. А в категорії
«Найкращий елеватор року» переміг
елеватор «Борщів».
На наступний рік «Контінентал» має ще
більш амбітні плани. Серед стратегічних
цілей Компанії – покращення виробничих показників та нарощення технічних
потужностей. Агрохолдинг залишається
надійним партнером для громад і продовжує роботу на розвиток держави.

«Самбір» – кращий кластер Компанії за підсумками 2019 року
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SALIC UKRAINE І «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
ПРОВЕЛИ II САУДІВСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ
БІЗНЕС-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ
Saudi Agricultural Investment and
Livestock Company (SALIC) і «Контінентал Фармерз Груп», за підтримки Ради
Саудівських Торгово-промислових палат
провели II Саудівсько-Український аграрний бізнес-інвестиційний форум, який
відбувся у четвер, 28 листопада 2019
року, в Києві.
Темою цьогорічного форуму був поточний стан економічного співробітництва
між Саудівською Аравією і Україною з
акцентом на сільське господарство та
агробізнес в Україні, а також його вплив
на майбутні інвестиційні можливості. У
ньому взяли участь почесні представники з уряду, приватних організацій та
агробізнесу як з Саудівської Аравії, так
і з України.

Халед Аль-Абуді, Керуючий директор SALIC

Основними
пунктами
програми
форуму стали виступи офіційних осіб
обох урядів, симпозіум із тенденцій і проблем в сільськогосподарському секторі,

обговорення фінансової стабільності
та інвестиційних перспектив в Україні,
майбутні можливості, пов'язані з саудівсько-українським співробітництвом,
а також серія презентацій про успішне
підприємництво в агробізнесі.
Ця подія підтверджує тверді наміри
Саудівської Аравії забезпечувати глобальну продовольчу безпеку шляхом
розробки стійких ресурсів в глобальному масштабі. Вона спрямована на те,
щоб спонукати саудівський бізнес-сектор
інвестувати в сільське господарство,
чому сприяють дослідження, розробки
і просування нових технологій.
31 грудня 2018 року SALIC придбала
права повної власності на UFHC – Об'єднану фермерську холдингову компанію.
У тому ж році SALIC придбала «МРІЯ
Агрохолдинг», нині відому під спільним
брендом «Контінентал Фармерз Груп».
Для того, щоб SALIC посилив і зосередився на своїх українських операціях, в
2019 році в Києві була заснована дочірня
компанія SALIC Ukraine. На сьогоднішній
день SALIC управляє більш ніж 200 тис. га
в Україні.
З моменту початку своєї діяльності в
Україні SALIC підтримує високі стандарти
відповідальних інвестицій в країні, орієнтуючись на розвиток довгострокової і
стійкої сільськогосподарської діяльності,
підтримку українських місцевих громад
та сприяння продовольчій безпеці в обох
країнах.
У цьому контексті SALIC через «Контінентал Фармерз Груп» просуває КСВ
(корпоративну соціальну відповідальність), фінансуючи проекти, спрямовані
на вирішення найбільш нагальних ініціатив з розвитку місцевих громад, з
розрахунку 130 грн із кожного гектара
землі, що обробляється.
Багато важливих медичних, освітніх,
інфраструктурних, культурних та спортивних програм вже були реалізовані
з використанням цих коштів у п'яти
регіонах Західної України, де працює
«Контінентал». Значна підтримка була

Георг фон Нолкен, Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп»

надана для заохочення створення нових
кооперативів. В результаті було створено
30 нових кооперативів для підвищення
потенціалу заробітку громадян, що у
підсумку веде їх до більшої економічної
незалежності.
SALIC була заснована королівським
указом №M / 22 14 квітня 2009 року
як акціонерне товариство Саудівської
Аравії, яке належить Фонду державних інвестицій Королівства Саудівська
Аравія. У його статуті йдеться про те, що
його діяльність спрямована на інвестиції
в сільське господарство і тваринництво в
країнах, які мають конкурентні переваги
в плані сприяння виробництву окремих
продуктів харчування та їх доступності
для експортних ринків.
Як фахівець в області інвестицій в
сільське господарство і виробництво та
поставку продукції тваринництва, SALIC
прагне брати участь повною ланцюжку

Учасники ІІ Саудівсько-Українського аграрного бізнес-інвестиційного форуму

поставок окремих сільськогосподарських
і тваринницьких товарів по всьому світу,
щоб побудувати інвестиційну компанію
світового класу, орієнтовану на забезпечення продовольчої безпеки, шляхом:
• здійснення значних, значущих і
масштабованих інвестицій при
забезпеченні
збалансованого
портфеля, оптимізованого для
ризиків;
• зосередження уваги на цілі продовольчої безпеки Саудівської
Аравії при збереженні комерційної дисципліни;
• інвестування в нові проекти,
одночасно піднімаючи існуючі
проекти агробізнесу на новий
рівень;
• збереження акценту на потребах в області продовольчої
безпеки Саудівської Аравії при
одночасній підтримці приймаючих країн та інших ринків.

Аграрний бізнес-інвестиційний форум
вперше відбувся 22 листопада 2018 року
в Києві. Це стало результатом двосторонньої угоди між Саудівською Аравією
і Україною про співпрацю в сільському
господарстві. Його коріння сягає у 2017
рік, коли був підписаний меморандум
про співпрацю в області інвестицій в
сільське господарство між Кабінетом
Міністрів України та урядом Саудівської
Аравії під час офіційного візиту Президента України в Ер-Ріяд.
Щоб зберегти своє лідерство в сільськогосподарському секторі України,
SALIC
продовжує
використовувати
новітні досягнення в області технологій
у всіх сферах своєї діяльності. Що найбільш важливо, він визнає людський
капітал як його найважливіший актив,
отже, його робоча сила оснащена найбільш інноваційними інструментами і
постійно навчається пристосовуватися
до нових викликів часу. Це зобов'язання
є твердим для подальшого розвитку на
довгострокову перспективу.
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Компанія «Контінентал» у своїх
соцмережах та на інших медійних
платформах запустила масштабний
проект під назвою #закоханіуполе,
мета якого – об’єднати як професійних аграріїв, так і просто тих,
хто щиро захоплюється красотами
українських ланів, та закликати їх
зізнаватися у своїй любові до землі
та сільського господарства.

на полі, де колоситься пшениця, де зливається з небом ріпаковий цвіт. Є серед
нас й такі, що відчували себе дрібною
мурашкою серед загону комбайнів або
іншої потужної сільгосптехніки. У багатьох
родинах є цілі династії аграрників, які з
діда-прадіда із любов’ю та шаною працювали на своїй землі. То чому про це не
розповісти світові?

Суть нашого проекту дуже проста,
а долучитись до нього може кожен
незалежно від віку, статі, соціального
статусу чи сфери роботи – викладайте
свої тематичні фото чи відео у соцмережі, розповідайте свої власні історії, які
Ми живемо в аграрній країні, тому пов’язують вас із сільським господаркожен із нас хоча б раз у житті побував ством або просто освідчуйтесь в любові

до української землі та ставте хештег
#закоханіуполе.
Підтримати наш агрофлешмоб і стати
частиною великої родини «Контінентал»
можна також встановивши тематичну
рамку на своє фото у соціальній мережі –
заходьте на офіційну сторінку Компанії
у фейсбуці і змінюйте свій аватар. Долучайтесь до команди #закоханіуполе самі
та запросіть друзів стати учасниками
проекту, щоб якомога більше людей
підхопили хвилю любові до української
землі та не соромились зізнатися у цьому
всьому світові.
У нас уже є однодумці, які поділились
своїми фотознімками у соціальній мережі.
Приєднуйтеся і ви, будьте одними із нас!
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В СЕЛІ ПОДВІРНЕ ВІДКРИЛИ
СУЧАСНИЙ ДИТЯЧИЙ
МАЙДАНЧИК
Восени відбулося справжнє дитяче
свято в селі Подвірне Новоселицького
району, що в Чернівецькій області.
Відтепер місцеві діти можуть цікаво проводити своє дозвілля на новому ігровому
майданчику. Такий подарунок для наймолодших мешканців села зробила Компанія
«Контінентал», яка обробляє в Подвірному
землі. Загалом для придбання та монтажу майданчика виділено 100 тис. грн.
Урочисто відкрили нову локацію з іграми
та розвагами для малечі.
– Ми завжди раді допомогти в
створенні таких умов для перебування діток, де б вони могли
провести активно час. Майданчик
для села Подвірне – радість не
тільки для дітей, а й для батьків,
бо знаходиться неподалік школи.
Отож дорослі мають можливість
спостерігати за тим, як на свіжому
повітрі бавляться та набираються сил їхні дітлахи. Компанія
відгукується на потреби села, тим
паче, якщо підтримки потребує
молодше покоління, – повідомляє Ян
Стрільчук,
заступник
директора
кластеру
«Буковина»
Компанії «Контінентал» із зв’язків з
громадськістю.

– Ми надзвичайно раді, що у
нашому селі з допомогою Компанії
«Контінентал» поруч зі школою
з’явилось місце для відпочинку з
дітьми, відтепер батьки проводитимуть вільний час з дітворою на
свіжому повітрі.
– Ми надзвичайно раді, що у нашому
селі з допомогою Компанії «Контінентал» поруч зі школою з’явилось місце
для відпочинку з дітьми, відтепер батьки
проводитимуть вільний час з дітворою на
свіжому повітрі.
Дитячий майданчик розрахований як
для малюків, під яких пристосовані гойдалки, так і для старших діток, які можуть
влаштовувати різноманітні ігри. Основа
його виготовлена з натуральної деревини,
встановлений невеликий паркан.
На святковому відкритті дитячого майданчика відбулось також частування, а
для наймолодших ще й було проведено
майстер-клас з аквагриму. Тож кожен з
присутніх на святі, побачивши радість в
очах дітей, отримав нагоду вкотре зрозуміти для себе, що це те, заради чого варто
працювати та старатись зробити майбутнє
кращим.

«КОНТІНЕНТАЛ» ПЕРЕДАВ
РЕАНІМОБІЛЬ ЗАСТАВНІВСЬКІЙ
РАЙОННІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЛІКАРНІ
У Заставнівській районній центральній
лікарні з’явився сучасний реанімобіль.
Таку вартісну і потрібну обновку в
медичний заклад передала Компанія
«Контінентал», адже для агрохолдингу
медицина є одним із пріоритетних
напрямків благодійної діяльності.
На території лікарні під час передачі реанімобіля колективу медичного
закладу
був присутнім заступник
керівника кластеру «Буковина» із
зв’язків з громадськістю Ян Стрільчук,
який зауважив, що розвиток Компанії
залежить від добробуту людей, з якими
працюють, тому на зборах громад підтримують своїх багаторічних партнерів
на місцях, дослухаючись до їх пропозицій і прохань.
– «Контінентал» займалася
транспортуванням, розмитненням
і реєстрацією реанімобіля в Україні.
Карета швидкої допомоги обладнана
двома заповненими киснем балонами
(на 25 л та 1,5 л), пневмошинами,

носилками на колесах для транспортування пацієнтів, окрім цього авто
комфортне та зручне. Це не перша
медична допомога, яку надаємо в
Чернівецькій області, – зауважив
Ян Стрільчук. – Разом із партнерами-благодійниками з Франції та
Німеччини ми доставляли медичні
вантажі, багатофункціональні ліжка,
комплектуючі до них матраци та
тумби.

Головний лікар Заставнівської центральної лікарні Василь Липка висловив
слова вдячності Компанії «Контінентал»
за черговий вияв доброзичливості та
наголосив на тому, що карета швидкої
допомоги стане надійним помічником
для лікарів у порятунку життя мешканців.
Заступник голови Заставнівської районної
ради Василь Мельник не залишився осторонь коментаря та додав, що агрохолдинг
завжди відгукується на запити надання
необхідної допомоги, зокрема загальноосвітній та спортивній школам.

Сказати слова вдячності за такий вдалий
подарунок прийшли батьки з малюками,
педагогічний колектив та директор школи
Руслана Довбуш:

На відкритті дитячого майданчика в Подвірному

Реанімобіль для Заставнівської ЦРЛ

НАМ СУРМИ СВОБОДУ ЗАГРАЛИ: ДО 77 РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ
УПА В БИШКАХ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ
«В Бишках на край лісу, де
сухий дуб стояв, там сотник
Закарпаття
криївку
збудував». Славне село Козівщини
називають «столицею воюючої України», адже саме тут у
1943-1945 рр. знаходився штаб
проводу ОУН та УПА. Сьогодні
відоме розміщення 16 криївок у
селі, також тут є діючий музей
національно-визвольної боротьби
ім. Я. Бусела. Часи минулися, але
слава про честь та мужність
досі живе в околицях села. Вшанувати пам’ять та відзначити
77 річницю утворення УПА вирішили музикою та патріотичними
піснями.
Обласний фестиваль духовної музики
«Бишківська уповська звитяга: Нам сурми
свободу заграли!» сколихнув невеличке
село Бишки на Тернопільщині. У програмі
свята – виступи духових оркестрів, танцювального ансамблю, а також звучання
патріотичних пісень та маршів. Зеновій
Гірняк – один з організаторів та, за сумісництвом, режисер фестивалю, зізнається:
виношував ідею заходу не перший рік.

– Ще у 2000 році ми долучились
до організації свята села, тоді був
побудований пам’ятник «Борцям
за волю України», пізніше було
закладено камінь на будівництво
сучасного музею та посаджено
«Сад нескорених». Вже тоді була ідея
організувати фестиваль, який би вшановував пам’ять тих героїчних часів.
Раді, що цьогоріч нам вдалось
реалізувати задумане, – зазначив
пан Зеновій Гірняк.
Місцеві жителі з цікавістю спостерігали
за дійством на сцені. Пані Зеновія,
жителька села, зізнається, що це вперше
вона на фестивалі такого масштабу. На
свято прийшла із онуком, адже переконана: любов до рідного треба прививати
змалечку.
Село Бишки – невелике, тут живе
понад чотири сотні жителів. Діє садочок,
школа, пошта, ФАП. Надія Яциків, сільська
голова, розповіла, що такі заходи допомагають нагадувати про історію села та
популяризувати це місце. Але зізнається,
без допомоги підтримувати розвиток
населеного пункту та історичні пам’ятки
дуже складно.

– Наше село дуже мальовниче,
одна вулиця виходить майже у ліс.
Воно має славну історію, чимало
оповідок можна почути від місцевих. Дуже приємно, що саме тут, у
Бишках, проходять такі культурні
заходи, та наші односельчани
мають змогу послухати виступи
духових оркестрів. Є проект сучасного музею, а це – шанс зробити
село туристичною родзинкою
району, – зазначила пані Надія
Яциків.
До розвитку села має нагоду долучитись і Компанія «Контінентал». Аграрії
допомагають соціальним об’єктам населеного пункту, а також фінансово
підтримують історичні надбання, музей.

потенціал, але потрібно докладати зусиль та працювати над цим.
Ми намагаємось відгукуватись на усі
запити громади, допомагаємо розвивати село, вирішувати соціальні
проблеми. За останні роки ми надали
для розвитку села понад 257 тис. грн.
Підтримали ми і сьогоднішній
фестиваль, адже не можемо залишатись осторонь таких значимих
подій у житті населених пунктів, де
обробляємо землі, – розповів заступник керівника кластеру «Галичина»
Компанії «Контінентал» із зв’язків з
громадськістю Богдан Кушлик.

– Нам дуже приємно, що маємо
честь бути запрошеними на свято.
Надзвичайно важливо пам’ятати та
популяризувати свою історію. Село
Бишки має хороший туристичний
На фестивалі в Бишках
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КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ»
НАДАЛА 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
НА РЕСТАВРАЦІЮ ХРАМУ В
ПАШУТИНЦЯХ
Дерев’яній церкві у селі Пашутинці Красилівського району, що у Хмельницькій
області, вже понад 200 років. За цей період
у храмі прозвучала не одна молитва,
та з плином часу тутешні ікони почали
псуватись від зайвої вологи та яскравого
світла. Нещодавно за сприяння Компанії
«Контінентал» тут завершились роботи з
відновлення інтер’єру церкви – реставрували іконопис у храмі.
– Для односельчан головним осередком, центром духовності завжди
була дерев’яна церква. Майже кожне
село, не кажучи про міста, мало свій
храм, святе місце для молитов, виконання таїнств Божої служби, тут
після народження хрестили дитину,
тут брали шлюб молоді пари, звідси
проводжали в останній шлях. Ми
невимовно раді такій допомозі зі сторони аграріїв, адже це дуже важливо
для нас, – розповіла Олена Козубняк,
сільська голова села Пашутинці.

Ікони святих, Ісуса та Матері Божої
наштовхують прихожан на роздуми про те,
якою повинна бути людина в своїх щоденних справах, їх добрі очі дивляться просто
в душу, а лагідні риси глибоко зворушують
та запрошують селян та гостей краю відвідати відновлену старовинну Михайлівську
церкву у Пашутинцях.
– Підтримка громад та вирішення
нагальних проблем села – це пріоритетний напрям благодійної
діяльності нашої Компанії. У Пашутинцях за виділені нами кошти
закупили якісні, новітні фарби, які
забезпечать стійке покриття на
довгі роки для цих ікон. Для згаданих цілей «Контінентал» спрямував
70 тисяч гривень зі свого соціального
бюджету, який, до слова, формується
із розрахунку 130 гривень, що виділяються селу за кожен гектар землі в
обробітку, – прокоментував старший
менеджер із зв’язків з громадськістю Кластеру «Полісся» Компанії
«Контінентал» Микола Вальчук.

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ НАВІДАВСЯ
В ГОСТІ ДО ДІТВОРИ
Традиційно, як і щороку, напередодні новорічно-різдвяних свят Компанія
«Контінентал» реалізувала один із наймасштабніших своїх соціальних проектів
під назвою «Миколай». Ця благодійна
акція дозволяє діткам у школах та садочках по всій Західній Україні, де працює
агрохолдинг, відчути справжню магію
свята та отримати солодкий подарунок від самого Миколая – шанованого
святого-Чудотворця!
З року в рік «Контінентал» у селах,
де обробляє землі, усім без винятку

діткам у дошкільних та загальноосвітніх закладах забезпечує смачні
набори гостинців. Цьогоріч у підсумку
15,7 тонн солодощів були доставлені до
понад 43 тисяч малят із Тернопільської,
Львівської, Хмельницької, Чернівецької,
Івано-Франківської областей. Акція
охопила 51 район, 53 ОТГ, 105 навчально-виховних закладів, 52 дитячі заклади
дошкільної освіти, 111 шкіл. Обійшовся проект Компанії «Контінентал»
у 2019 році загалом у понад
1,6 млн грн.

ПІДТРИМКА ШКІЛ – ВАЖЛИВИЙ
ПРІОРИТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В навчальному закладі села Драгомирчани на Івано-Франківщині діти вивчають
дві іноземні мови: англійську та французьку, що, у свою чергу, для сільських
шкіл є скоріше винятком. Разом із тим у
цій школі з кожним роком збільшується
кількість учнів, сьогодні навчається понад
200 дітей, тому серед іншого постало
питання заміни підлоги для комфорту і
безпеки учнів.
Серед різноманіття підлогових покриттів для навчальних закладів в пріоритеті
було екологічне і таке, яке було б здатне
витримувати навантаження. Для коридорів
встановили міцне і разом з тим невибагливе у догляді покриття –дерев’яну дошку
та полібетон.

Компанії «Контінентал». Школа І-ІІ ступенів
у селі Завадівка Монастириського району
Тернопільщини від початку поточного
навчального року щоденно приймає учнів
в оновлені приміщення теж завдяки старанням благодійників.
Ще в період літніх канікул у навчальному закладі провели значний обсяг
робіт. Перш за все, вибурили свердловину
та провели водопостачання і водовідведення. В їдальні розмістили бойлер для
нагрівання води, також обладнали вбиральні рукомийниками, подбали про
встановлення дверей при вході в школу
й до спортивного залу, закупили тумбочки
та здійснили монтаж семи металопластикових вікон.

– Будівельні роботи зі встановлення полібетону та дерев’яної
дошки були завершенні до початку
поточного навчального року, щоб
дітям було комфортно і щоб
нічого не перешкоджало навчальному процесу, – розповів Ігор
Метенька, заступник директора
кластеру
«Карпати»
Компанії
«Контінентал»
із
зв’язків
з
громадськістю.

– Діти були без води як питної,
так і технічної. Для того, щоб
банально помити руки чи посуд в
їдальні нам доводилось носити воду
в відрах від сусідніх хат. Ми щиро
вдячні Компанії «Контінентал» за
таку значну допомогу, адже вдалось
провести значний обсяг ремонтних
робіт, сподіваємось, що і надалі
підтримуватимемо співпрацю, – прокоментувала директорка школи села
Завадівка Марія Комарницька.

– Раді, що підтримуємо зв’язок та
співпрацю з надійною аграрною
Компанією «Контінентал», яка долучається до проектів в сфері освіти
та потреб громад. Будемо раді
продовжити співпрацю, – повідомив сільський голова Драгомирчан
Степан Дем’янів.
Та школа в Драгомирчанах – не єдиний
освітній заклад на території, де працює
кластер «Карпати», де відчули підтримку

– Радіє око, коли бачить, що відтепер учні здобуватимуть знання
в комфортних умовах. На загальних
зборах пайовиків було підтримано
ініціативу щодо надання допомоги сільській школі, загальна сума
витрат склала близько 130 тис. грн
– розповів Ігор Метенька, заступник директора кластеру «Карпати»
Компанії «Контінентал» із зв’язків з
громадськістю.

КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ»
ЗАПОЧАТКУВАЛА СОЦІАЛЬНУ
АКЦІЮ «МАРАФОН ЛИП»
У рамках сприяння розвитку пасічництва в Україні Компанія «Контінентал
Фармерз Груп» зробила ще один крок
назустріч бджолярам. Окрім регулярної
та відчутної підтримки бджолярських
кооперативів та запуску інтерактивної
карти медодайних культур, Компанія
цьогоріч ініціювала ще одну важливу
соціальну акцію в цьому напрямку –
«Марафон лип». Суть ініціативи полягає
у масштабному висадженні саджанців
медодайних дерев на території громад,
де «Контінентал» обробляє землі та які
хочуть розвивати в себе пасічництво.
Так, впродовж жовтня і листопада
в рамках «Марафону лип» висадили
понад півтори тисячі саджанців дерев:
1400 саджанців липи, 170 – гледичії,
30 – фундука на території 10-ти районів
у 5-ти областях Західної України: Тернопільській, Львівській, Хмельницькій,
Івано-Франківській та Чернівецькій. До
участі в акції долучилися не тільки співробітники «Контінентал Фармерз Груп» та
бджолярі, а й представники лісгоспу, місцеві мешканці та навіть школярі – всього
понад півтори сотні людей, які спільними зусиллями реалізували ініціативу.
Закупівлю саджанців лип профінансував

«Контінентал», загальний бюджет проекту
склав 76,5 тис. грн.
Новонасаджені липові алеї не тільки
прикрасять та озеленять території. Відчутне зростання кількості насаджень
медодайних дерев, зокрема липи, уже
за короткий період часу дозволить
місцевим пасічникам збільшити свої
медозбори, адже медодайні дерева становлять значну частину кормової бази
бджільництва. У планах Компанії – продовжувати підтримувати пасічний рух, в
тому числі – шляхом проведення подібних акцій, які б мали стати традиційними.
Зокрема, продовжити «Марафон лип»
планують вже навесні.

Кластер «Кам’янка-Бузька» висаджує липи
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КОДУВАННЯ СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ЩО РОБИТИ,
АБИ НЕ ЗАЛИШИТИСЬ БЕЗ КАНАЛІВ У 2020 РОЦІ
Наразі українські телеканали мовлять на
супутнику у відкритому вигляді, тобто
дивитись їх можна безкоштовно, якщо
у вас встановлена супутникова тарілка
та тюнер. Проте, з січня 2020 року телевізійний сигнал буде закодовано, а це
означає, що дивитись телебачення, як
раніше, вже буде неможливо. Для чого
це відбувається та що робити – розповідаємо у нашій статті.
1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН ТБ,
Бігуді, СТБ, ICTV, Новий канал, М1,
М2, Оце, Інтер, НТН, К1, К2, Мега,
Піксель, Zoom, Enter-фільм, Україна, НЛО TV, Індіго TV – ось перелік
телеканалів, які буде закодовано.
Такі зміни давно назрівали: практика
безкоштовного супутникового телебачення вже давно відійшла у минуле у
світі, а кодування сигналу – обов’язкова
міра для його захисту. Саме тому вже
20 січня 2020 року відбудеться важливий для розвитку українського
телебачення крок – кодування супутникового сигналу.
Тим, хто не є абонентом супутника,
перейматись через зміни не варто – для
них нічого не зміниться, адже цифрове
ефірне, ОТТ та IPTV, тобто інтернет-,
телебачення, не зазнають жодних змін.
Проте глядачі, які завдячують саме
супутниковій тарілці доступом до телебачення, – повинні прийняти рішення:
придбати тюнер і залишитись із тим

же набором каналів, що й до кодування, або дивитись телебачення у інші,
зазначені вище, способи, чи нічого не
робити і від бездіяльності залишитись
на супутнику, але без 23 перелічених
на початку провідних українських каналів.

Viasat або XtraTV, обрати тариф та сплачувати його щомісячну вартість. Так,
абонентська плата у Viasat стартує від
49 грн на місяць за 83 канали, а XtraTV –
від 39 грн на місяць зі стартовою пропозицією 29 каналів.

Якщо ж вам незручні витрати, пов’язані
із кодуванням, у відкритому доступі залишаться суто інформаційні телеканали, які
не будуть закодовані. Усього їх близько 40
і для їхнього перегляду не потрібно нічого
додатково купувати та налаштовувати.

Якщо ви бажаєте залишитись на
супутниковому телебаченні, замінювати тарілку вам не потрібно – вона
лише приймає сигнал. Розкодовує
сигнал тюнер – саме його потрібно
придбати і встановити, оскільки попередні тюнери, якими ви користуєтесь
зараз, не призначені для розкодування
сигналу.
Впізнати потрібний тюнер ви зможете
за маркуванням «УТБ», а придбати –
у роздрібних мережах електроніки
та побутової техніки, в інтернет-магазинах, у майстрів з підключення
супутникового обладнання, а також у
операторів супутникового телебачення
Viasat або XtraTV. Такий тюнер – єдиний
сертифікований та підтримує систему
кодування Verimatrix. Звертайте на це
увагу, коли купуватимете його. Наразі
його рекомендована роздрібна вартість становить 1099 грн.
Але це ще не все: дивитись телебачення
безкоштовно після кодування не вийде –
вам потрібно придбати тюнер та підключитись до одного із двох офіційних
операторів супутникового телебачення

КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!
ВАКАНСІЯ

РЕГІОН

Водій навантажувача

с. Батятичі, с. Вирів (Львівська обл.),
с. Васильківці (Тернопільська обл.)

Токар

м. Хоростків (Тернопільська обл.)

Механік

с. Велике Колодно (Львівська обл.)

Електрик дільниці

с. Тинна (Хмельницька обл.)

Водій паливозаправника

с. Росохач (Івано-Франківська обл.)

Агроном

Львівська, Хмельницька,
Тернопільська,
Івано-Франківська області

Старший механік

Красилівський р-н (Хмельницька обл.)

Тракторист на самохідний
обприскувач

Підволочиський р-н
(Тернопільська обл.)

Ми пропонуємо: конкурентну заробітну плату,
безкоштовне проживання в гуртожитках Компанії,
триразове харчування

Якщо Вас зацікавила вакансія, надсилайте своє резюме
на електронну скриньку hr@cfg.com.ua
або телефонуйте за номером: (067) 413 41 56

Не знайшли відповідну вакансію, але зацікавлені
працювати саме у нас? Звяжіться з нами за вказаними
вище конактними даними!

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ:
ШАНОВНІ ПАЙОВИКИ АГРОХОЛДИНГУ «КОНТІНЕНТАЛ»!
ІНФОРМУЄМО ВАС ПРО ТЕ, ЩО В КОМПАНІЇ ПРАЦЮЄ

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
Якщо у вас виникають питання стосовно належного юридичного оформлення
своєї земельної ділянки, підписання договорів оренди з підприємствами
«Контіненталу» та їхніх умов, вам потрібна консультація щодо звернення до суду
з приводу земельних відносин, або ж виникли підозри у спекуляціях, вчиненні
шахрайських дій з землею тощо – телефонуйте за номером:

0-800-508-805
(В МЕНЮ ВИБОРУ НАТИСНУТИ 2)

Юристи
Компанії
«Контінентал»
нададуть Вам безкоштовну юридичну допомогу – необхідну
консультацію та відповіді на ваші
запитання.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЄ В РОБОЧИЙ ЧАС З 09:00 ДО 18:00 ГОД.
З ПОНЕДІЛКА ПО П’ЯТНИЦЮ. В НЕРОБОЧИЙ ЧАС ТА У ВИХІДНІ ДНІ ВИ МОЖЕТЕ ЗАЛИШИТИ СВОЄ ПОВІДОМЛЕННЯ НА АВТОВІДПОВІДАЧІ ЦЬОГО ТЕЛЕФОНУ.

https://www.facebook.com/ContinentalFarmersGroup/
https://www.youtube.com/ContinentalFarmersGroup
https://twitter.com/ConFarmersGroup
https://www.linkedin.com/company/continental-farmers-group/

НАШІ КОНТАКТИ:
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ: cfg.com.ua ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 0 800 508 805
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС: вул. Винниченка, 8, м. Тернопіль, 46018, Україна
ПРЕДСТАВНИЦТВО У М. КИЄВІ: вул. Хорива, 55Б, м. Київ, 04071, Україна
ПРЕДСТАВНИЦТВО У С. ВИРІВ: вул. Центральна, 62, с. Вирів, Львівська область,
80441, Україна
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: info@cfg.com.ua, press@cfg.com.ua
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