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«КОНТІНЕНТАЛ»  
ПРОВІВ МАСШТАБНИЙ 
ДЕНЬ ПОЛЯ

«КОНТІНЕНТАЛ 
ФАРМЕРЗ ГРУП» —  
ЗА ВІДКРИТЕ  
ПАРТНЕРСТВО«Як заробити додаткові  

$100 з гектара: час раху-
вати» — таку назву мав 
захід, де передові ви-
робники аграрної сфери 
змогли поспілкуватися, 
вдосконалити свої знання 
у виробничих питаннях  
та обмінятися досвідом.

Представники Компанії  
на чолі з Генеральним ди-
ректором  зустрілися  
з очільниками громад, ста-
ростами та відповідальними 
пайовиками у регіонах,  
де «Контінентал»  
обробляє землі. 

Компанія придбала ігрові 
майданчики вартістю 
75,8 тис. грн у села 
Горішньошеровецької 
територіальної громади.

ЗА КОШТИ «КОНТІНЕН-
ТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» 
ОБЛАШТУВАЛИ ДИ-
ТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ У 
ДВОХ БУКОВИНСЬКИХ 
СЕЛАХ

2 стор. 7 стор.3 стор.

З Днем працiвникiв  
сiльського господарства!
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«Контінентал Фармерз Груп» провела 
День поля «Як заробити додаткові 
$100 з гектара: час рахувати». Захід 
організували спільно з Львівським 
національним аграрним університе-
том. Він об’єднав партнерів Компанії, 
сільськогосподарських виробників, 
фермерів, представників влади, а 
також молодь, яка має намір працю-
вати в аграрній сфері. День поля в 
такому форматі Компанія проводить 
уже втретє. Для «Контінентал» ця  
подія — передусім платформа для 
спілкування та обміну досвідом, а 
також чудова нагода зміцнити парт-
нерські відносини.

Генеральний директор «Контінен-
тал» Георг фон Нолкен підкреслив, що 
проведення таких днів поля сприяє не 
тільки підвищенню професійного рівня 
фахівців Компанії, але й розвитку сіль-
ського господарства в Україні загалом.

«Сьогоднішній День поля — це 
спеціалізований майданчик, де 
агровиробники можуть спілкува-
тися й обмінюватися досвідом, 
розширити свої знання у вироб-
ничих питаннях, спільно шукати 
нестандартні рішення і нові під-
ходи. Наших колег у сільському 
господарстві ми вважаємо парт-
нерами, і сьогодні ми презентували 
проект "Континент інновацій", 
через який маємо намір реалізову-
вати нашу філософію відкритого 

партнерства.

З презентаціями та доповідями на 
Дні поля виступили запрошені екс-
перти: доктор сільськогосподарських 
наук, професор, експерт з рослинни-
цтва Володимир Лихочвор, доктор 
фізико-математичних наук, професор, 
експерт з метеорології Вазіра Мартазі-
нова, а також спеціальний гість заходу 
Міхаель Хорш. Відеозаписи виступів 
найближчим часом буде опубліковано 
на Facebook-сторінці «Контінентал».

2

Юрій Піцик, головний технолог «Контінентал», 
під час виступу на локації «Наука»

Георг фон Нолкен, Генеральний директор 
Компанії «Контінентал Фармерз Груп»

Виставка сільськогосподарської техніки

Офіційне відкриття Дня поля

«КОНТІНЕНТАЛ» ЗАПУСТИВ НАЙСУЧАСНІШЕ В УКРАЇНІ 
КАРТОПЛЕСХОВИЩЕ

«КОНТІНЕНТАЛ» ПРОВІВ МАСШТАБНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ

«Контінентал Фармерз Груп» 
завершила будівництво нового карто-
плесховища площею понад 6 тис. м² в 
с. Чуква (Самбірський р-н, Львівська 
обл.). У будівництво нового виробни-
чого об’єкта «Контінентал» інвестував 
111,4 млн грн. Будівельні роботи три-
вали впродовж 10 місяців.

«“Контінентал” — один із провід-
них виробників картоплі в Україні, і 
цей напрям є для нас стратегічним. 
Щорічно ми вирощуємо картоплю 
на площі приблизно 2 тис. га, 
постійно вдосконалюючи техно-
логії й розширюючи наші виробничі 
потужності. Після введення в 
експлуатацію нового комплексу 
в с. Чуква наша Компанія має 
можливість одночасно зберігати 
понад 100 тис. тонн картоплі і 
постачати її нашим покупцям 
протягом практично усього року зі 
збереженням показників якості», — 
прокоментував Генеральний дирек-
тор «Контінентал Фармерз Груп» 

Георг фон Нолкен. 

Картоплесховище розраховане на 
одночасне зберігання 16 тис. тонн 
врожаю і є одним з найбільших комп-
лексів для зберігання картоплі в 
Україні. Сховище наземне, зоноване на 

шість камер — кожна місткістю  
2650 тонн. Картопля зберігається наси-
пом і може перебувати в сховищі до 
10 місяців без втрати якості.

Комплекс оснащений інноваційним 
вентиляційним обладнанням нідер-
ландської компанії Mooij Agro, завдяки 
якому можна точно контролювати 
температуру, вологість та рівні CO2 у 
картоплесховищі та формувати інди-
відуальні параметри під зберігання 
будь-якого сорту картоплі.

«Сучасні вентилятори з регу-
льованою швидкістю і точна 
комп’ютерна система зволоження 
допоможуть нам запобігти зне-
водненню врожаю, — зазначив 
керівник кластера “Картопля” 
Орест Кравчук. — Крім цього, ми 
обладнали унікальну вентиляційну 
підлогу, оснащену системами 
примусового тиску, які рівномірно 
розподіляють повітря по всій пло-
щині підлоги. Хочу зазначити, що 
поєднання цих технологій в Укра-
їні застосовується вперше, і наш 
новий комплекс справедливо можна 

назвати найсучаснішим».

 
Вирощування картоплі є пріоритетним 
для «Контінентал». Компанія — лідер 
на картопляному ринку в Україні та 
застосовує власні напрацьовані техно-
логії вирощування. «Контінентал» 
вирощує чипсові, насіннєві та продо-
вольчі сорти культури. Загальна площа 
під картоплею в цьому виробничому 
сезоні становить 1,8 тис. га. Для збе-
рігання врожаю Компанія використовує 
сучасні склади в Тернопільській і 
Львівській областях загальною потуж-
ністю 103 тис. тонн. В активах 
«Контінентал» також є власний кро-
хмальний завод.

Відскануйте,
щоб переглянути

відео

Відскануйте,
щоб переглянути

відео

Сільськогосподарський дрон під час демонстраційних польотів

Камера зберігання у процесі наповнення врожаєм 
картоплі

Новозбудоване картоплесховище у с. Чуква

"Контінентал" готовий ділитися 
своїми виробничими технологіями 
і напрацюваннями, проводити 
спільні дослідження і досліди», — 
прокоментував Георг фон Нолкен.
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«КОНТІНЕНТАЛ» РОЗШИРИВ СВОЇ ЕЛЕВАТОРНІ ПОТУЖНОСТІ
«Контінентал Фармерз Груп» при-

дбала елеваторний комплекс у місті 
Городенка Івано-Франківської області 
загальною потужністю одноразового 
зберігання 87,5 тис. тонн.

«Контінентал» уже володіє 4 еле-
ваторами і 3 сушильно-зерновими 
комплексами загальною потужністю 

одноразового зберігання 420 тис. тонн 
у Тернопільській та Львівській облас-
тях. Придбаний Компанією елеватор в 
Івано-Франківській області дасть «Кон-
тінентал» змогу одночасно зберігати 
більш ніж півмільйона тонн урожаю 
і оптимізувати логістику від поля до 
елеватора.

Довідка: «Контінентал Фармерз 
Груп» — сільськогосподарська компанія, 
яка обробляє 195 тис. га землі в 5 облас-
тях Західної України: Тернопільській, 
Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій 
та Івано-Франківській. Компанія спеці-
алізується на рослинництві: вирощує 
зернові, олійні та технічні культури, а 
також є одним з найбільших в Україні 
виробників картоплі. Елеватор у м. Городенка

«Купівля елеватора в місті 
Городенка — це черговий крок на 
шляху розширення виробничих 
потужностей “Контінентал”, 
а також ще одна інвестиція 
в сільськогосподарську галузь, 
яка підтверджує наміри Компа-
нії довгостроково працювати 
і розвивати бізнес в Україні, — 
прокоментував Генеральний 

директор “Контінентал Фармерз 

Груп” Георг фон Нолкен. —  
За останні два роки інвестиції 
в розвиток інфраструктури 
та оновлення технічного парку  
“Контінентал” вже становлять  
72 млн дол., а цього року, крім при-
дбання елеватора, ми запустили 
ще один інвестпроект — будів-
ництво та запуск сучасного 
картоплесховища місткістю  
16 тис. тонн у Львівській  
області.

«Контінентал Фармерз Груп» підтримує 
принцип відкритого партнерства. Саме 
тому представники Компанії на чолі з 
Генеральним директором Георгом фон 
Нолкеном зустрілися з очільниками 
громад, старостами та відповідальними 
пайовиками в областях, де «Контінентал» 
обробляє землі. Вони відзвітували про 
здобутки, результати виробничої діяль-
ності, а також розповіли про сплачені 
податки й реалізовані на теренах облас-
тей соціальні проекти.

Як зазначив Георг фон Нолкен, для 
Компанії важливо бути відкритою перед 
пайовиками та громадами, з якими вона 
співпрацює. Такі зустрічі дозволяють не 
лише розповісти про плани та фактичні 
досягнення, а й отримати зворотний 
зв’язок. 

«Ми не відгороджуємося та не хова-
ємося за парканами. Ми відкриті для 
влади й пайовиків.  Для нас дуже важ-
ливо комунікувати напряму, чути і 
розуміти, що їх турбує. Адже формат 
живого спілкування — найефек-
тивніший спосіб для налагодження 
тісної співпраці. Переконаний, що 
такі зустрічі підтверджують нашу 
готовність до діалогу та спільного 
вирішення проблем. Ми відповідаємо 
на всі запитання, не боїмося нез-
ручних звернень. Так само прозоро 
звітуємо про свою діяльність — усе, 
що ми робимо, можна побачити. За 
це люди нас цінують», — наголосив 
Георг фон Нолкен.

Під час зустрічей директор депар-
таменту земельних ресурсів Компанії 
Віктор Вальчук окреслив позицію «Кон-
тінентал Фармерз Груп» щодо відкриття 

ринку землі та пояснив юридичні 
аспекти, які цікавили представників 
територіальних громад. Він розповів, 
що попри відкриття земельного ринку 
для Компанії нічого не змінилося. Вона 
продовжує працювати в рамках чинного 
договору оренди, який продовжує діяти, 
навіть якщо змінився власник. Тож якщо 
пайовик усе-таки вирішує продати свій 
пай, орендну плату буде отримувати 
новий власник.

«Я вважаю, що слід дуже зважено 
підходити до рішення, продавати 
земельні ділянки чи ні. Пам’ятайте, 
що це не просто актив, який зро-
статиме в ціні, а актив, який щороку 
може генерувати додатковий дохід. 
Я б не радив пайовикам продавати 
земельні наділи, але, якщо все-таки це 
треба зробити, ми можемо надати 
безкоштовну юридичну консуль-
тацію: які документи потрібні, як 
оформити право власності тощо. 
Для цього у нас діє гаряча лінія —  
0800 507 766. Саме туди можна звер-
нутися з питаннями, які стосуються 
земельної реформи», — наголосив 
Віктор Вальчук. 

Агрохолдинг є одним із найбільших 
платників податків в аграрній сфері — 
торік «Контінентал Фармерз Груп» спла-
тила понад 923,3 млн грн податкових 
відрахувань. Окрім своєї основної 
діяльності, минулого року Компанія 
спрямувала 30,8 млн грн на соціальну 
підтримку громад в областях своєї при-
сутності. З кожного гектара виділяють 
130 грн соціальної допомоги.

Окрім цього, додатково Компанія 
спрямовує кошти на підтримку коопе-
ративного руху. Як розповів керівник 
соціально-інвестиційного відділу 
«Контінентал» Василь Мартюк, розви-

ваючи кооперативи, Компанія сприяє 
створенню додаткових робочих місць 
у сільській місцевості. Водночас від 
діяльності кооперативних об’єднань 
агрохолдинг прибутку не отримує. За 
підтримки «Контінентал Фармерз Груп» 
створено 32 кооперативи: 13 пасічних, 
10 ягідних, 5 молочних, 2 з сушіння та 
ще 2 з інших напрямків. Компанія не 
лише надає фінансову допомогу на їхній 
розвиток, а й усіляко сприяє із навчан-
ням членів кооперативів.

Комерційний директор «Контінентал 
Фармерз Груп» Юрій Кузьм’як презен-
тував програму співпраці для малих і 
середніх фермерських господарств. Вона 
передбачає придбання добрив та засо-
бів захисту рослин зі знижками Компанії, 
допомогу в реалізації врожаю за вигід-
ними цінами та можливість скористатися 
послугами виробничих потужностей 
Компанії (елеватори, насіннєві заводи, 
картоплесховище). Пропозицією «Кон-
тінентал» уже скористалися 32 фермери.

«Партнерство з “Контінен-
тал” вигідне, адже ця програма 
дає можливість заощадити кошти, 
що дуже важливо для фермерів. 
Вони вміють вирощувати гарний 
врожай, але не завжди мають, де 
його збути. Ми можемо запропону-
вати високу, конкурентоспроможну 
ціну на нього. У нас є великі вироб-
ничі потужності — цього року 
пропонуємо нашим партнерам 
скористатися ними. Також можемо 
допомогти з реалізацією врожаю, 
логістикою та залізничним сполу-
ченням. Ми працюємо за принципом 
“Для партнерів як для себе”. За 
консультаціями звертайтеся за 
телефоном 067 678 60 06», — зазна-
чив Юрій Кузьм’як.

Проведення таких зустрічей заплано-
вано на всіх структурних підрозділах 
Компанії. Уже у форматі відкритого 
діалогу поспілкувалися на кластерах 
«Кам’янка-Бузька», «Самбір», «Карпати», 
«Поділля» та «Полісся». У «Контінентал» 
переконані, що таким чином можна ще 
більше покращити роботу в громадах 
своєї присутності, укріпити співпрацю 
та налагодити діалог.

«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» — ЗА ВІДКРИТЕ ПАРТНЕРСТВО 
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«Контінентал Фармерз Груп» успішно 
завершила перший етап програми ста-
жування для студентів та випускників 
аграрних спеціальностей з коледжів 
і університетів Західної України. У 
перший набір увійшло 16 стажерів, 
13 з яких залишились працювати у 
«Контінентал». У Компанії вважать це 
успіхом, адже талановиті спеціалісти, 
які зацікавленні у розвитку та нав-
чанні, — цінні на ринку праці. З другою 
хвилею набору до програми вирішили 
не зволікати, тож новий потік стажерів 
уже бере участь у осінній польовій кам-
панії. Всього у «Контінентал» стажується 
11 спеціалістів.

Нагадаємо, що програма «Майбутнє 
Контінентал» передбачає навчання й 
практику на посадах агронома та меха-
ніка. Цей набір особливий тим, що у 

ньому з’явився новий напрям — точне 
землеробство. Тож у стажуванні беруть 
участь молодший фахівець з геоінфор-
маційних систем та молодший інженер 
з точного землеробства. Всі стажери 
оформлені офіційно, відповідно до 
трудового законодавства. Компанія 
оплачує стажування, а також забезпе-
чує учасників проекту харчуванням і 
проживанням. 

В межах програми за кожним  
стажером закріплений наставник 
відповідно до спеціальності. В кінці про-
грами всі стажери мають підготувати  
й захистити дипломні проекти, спря-
мовані на вдосконалення технологій 
і виробничих процесів «Контінентал». 
Автори ідей, які візьмуть до впрова-
дження в Компанії, отримають цінні 
подарунки.

У «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» СТАРТУВАЛА 
ДРУГА ХВИЛЯ ПРОЕКТУ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ МОЛОДИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ «МАЙБУТНЄ КОНТІНЕНТАЛ»

#командаконтінентал — це люди, для яких сільське господарство — більше, ніж просто робота.  
Хочемо познайомити з частинкою нашої аграрної сім’ї, яка невтомно працює на виробничих підрозділах Компанії.  

Наші колеги діляться історіями про свій шлях у агросфері та відкривають секрети відданості та любові до професії.  

#КОМАНДАКОНТІНЕНТАЛ

Тетяна Савка,  
менеджерка з персоналу, кластер 
«Карпати»

Працюю з «Контінентал» пліч-
о-пліч уже п'ятий рік. Люблю 
людей та свою роботу, адже її  
основа — це комунікація та співп-
раця з колегами. Мені подобається 
перебувати в компанії професіона-
лів, де завжди є можливість пізнати 
щось нове. Виклики у роботі — це 
завжди стимул вдосконалюватися. 
Тому, коли потрібно опрацювати 
великі обсяги завдань за короткий 
період, чітко й без вагань їх вико-
ную. Щоб запобігти професійному 
вигоранню, балансую між роботою 
та відпочинком з близькими.

Олександр Стельмащук,  
старший механік, кластер 
«Полісся»

Прихильність до ремонту тех-
ніки став помічати за собою 
ще з дитинства. Тому в процесі 
дорослішання з вибором професії 
у мене сумнівів не було. Спочатку 
спостерігав за процесом, проте 
рік за роком я навчався, вдоскона-
лював уміння та навички, а тепер 
можу з упевненістю сказати, що 
є механіком-універсалом. Завдяки 
роботі в Компанії здобув досвід 
у ремонті техніки. Здебільшого 
самостійно виконую завдання 
будь-якої складності, проте для 
мене важливо працювати поряд 
з людьми, які відмінно виконують 
свою роботу. 

Максим Мармура,  
директор департаменту безпеки 

Агро для мене — це один раз і на 
все життя. Тут колектив як сім’я: 
у кожного свої ролі, обов’язки, зони 
відповідальності. Але пов’язує нас 
дещо більше — довіра та відданість 
справі. Формула успіху в роботі для 
мене проста — чітко організований 
процес та вмотивована команда.   

Зайнятість у сільському госпо-
дарстві дає мені змогу поєднувати 
основну роботу з улюбленим хобі  —
фотографією. Зокрема захоплююся 
агрофотозйомкою. 

Часто запитують, як мені вда-
ється впіймати такі неймовірні 
кадри. Все просто: якщо дивитись 
на звичайні речі під особливим 
кутом, завжди можна побачити 
неймовірну картинку. Адже краса 
поруч, варто лише пригледітися. 

Тетяна Думанська,  
старша лаборантка, елеватор 
«Деренівка»

Понад 12 років незмінно прово-
джу аналіз зерна ранніх та пізніх 
зернових культур у лабораторії 
елеватора «Деренівка». Свою лепту 
у справу команди вношу тим, що 
визначаю якість зерна на різних 
етапах: від приймання та очистки 
до сушіння та відвантаження. Улю-
блена пара в роботі — це зима, 
адже тоді завершується прихід 
з поля і ми працюємо лише над 
відвантаженням сировини. А для 
мене це закінчення чергового циклу 
в роботі. Хоча моє заняття може 
здатися одноманітним, проте 
кожен наступний сезон не схожий 
на попередній — за це й люблю свою 
професію. 

Учасники програми «Майбутнє Контінентал»
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Цьогоріч Компанія реалізовує новий 
спортивний проект — «Баскетболь-
ний континент». Для участі в ньому на 
конкурсній основі обрали 20 заявок-пе-
реможців. Координатор проекту Василь 
Капустинський повідомив, що станом 
на сьогодні інвентар закуплено, триває 
встановлення обладнання у населених 
пунктах: 

«Ми придбали 20 комплектів 
баскетбольного інвентарю: щит 
зі стійкою та кільцем, два види 
ігрових м’ячів. Також допомагаємо 
громадам зі встановленням ігро-
вого обладнання на місцях. Бюджет 
проекту становить 170 тис. грн. 
І ми будемо й надалі втілювати 
корисні соціальні ініціативи в гро-

мадах, де працюємо». 

Оновлені вуличні майданчики офіційно 
відкрили в Озернянській, Збаразькій та 
Шумській територіальних громадах. З’я-

вились баскетбольні щити також у 
Підволочиській, Васильковецькій та 
Хоростківській громадах Тернопільської 
області та у Кам'янка-Бузькій, Новояри-
чівській, Миколаївській громадах 
Львіської області, а також Красилівській 
Хмельницької області. Наразі триває 
процес оновлення спортивних майданчи-
ків у Хмельницькій, Чернівецькій та 
Тернопільській областях.

«Раніше ми з друзями могли грати 
в баскетбол тільки в шкільному 
спортзалі, а тепер — у будь-яку 
пору надворі. Полюбляємо попу-
лярну дворову гру ”33”, там прості 
правила та необмежена кількість 
гравців», — поділилися школярі 

Шумської ЗОШ №1.

  
Баскетбол — це командна гра, яка сьогодні 
динамічно розвивається. У Компанії це 

розуміють та мають надію, що своїми зусил-
лями допоможуть популяризувати спорт 
серед молоді.

У 20 селах з’являться обладнані баскетбольні 
майданчики

ПЕРШИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ ЗА КУБОК «КОНТІНЕНТАЛ» СЕРЕД КОМАНД З РІЗНИХ КЛАСТЕРІВ ТА ОФІСУ КОМПАНІЇ 

КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ПІДТРИМУЄ 
РОЗВИТОК СПОРТУ ТА СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

У ГРОМАДАХ СВОЄЇ ПРИСУТНОСТІ

Відскануйте,
щоб переглянути

відео

ФОТОРЕПОРТАЖ

"Контінентал” на території нашої 
громади працює вже не один рік, 
тому відразу подали заявку, щойно 
побачили оголошення про конкурс 
та відбір вуличного майданчика, 
де встановлюватимуть баскет-
больний щит. Нашому населеному 
пункту пощастило стати одним 
із переможців. І ще передаю подяку 
від школярів, а їх у нас приблизно 80, 
адже відтепер баскетбольний май-
данчик став для них новою локацією 
для активного проведення дозвілля. 
Рада, що Компанія реалізовує про-
екти для молоді, адже діти — це 
наше майбутнє», — жителька села 
Вашківці Тернопільської області 

Оксана Пасєка.
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У травні цього року Компанія «Контінен-
тал» оголосила про початок грантового 
конкурсу для створення молодіжних цен-
трів у сільських населених пунктах.

Участь у відборі взяли ініціативні групи 
з громад Тернопільської, Львівської, 
Івано-Франківської, Чернівецької та 
Хмельницької областей, на території яких 
провадить свою діяльність «Контінентал 
Фармерз Груп». Перемогу здобули дві 
групи з Тернопільщини та Львівщини. 

Проект втілювали спільно із Заводською 
територіальною громадою та волонтерами 
руху «Будуємо Україну разом». Наприкінці 
жовтня відбулося офіційне відкриття 

нового сучасного простору для дітей 
та молоді села Угринь — Молодіжного 
центру «Угрик».

Впродовж трьох місяців проект пое-
тапно реалізовували волонтери, місцеві 
жителі та представники Компанії. Спершу 
провели капітальний ремонт приміщення: 
встановили навісну стелю, провели циклю-
вання та лакування паркетної підлоги, 
спорудили дерев’яний амфітеатр для ком-
форту глядачів під час перегляду фільмів, 
замінили вікно та косметично оновили 
стіни приміщення. Також закупили стіл для 
настільного тенісу, футбольні м’ячі, ігри та 
книги. Загальний бюджет проекту стано-
вить понад 160 тис. грн, з яких 100 тис. грн 
профінансувала Компанія «Контінентал».

Під час відкриття центру в залі панувала 
невимушена атмосфера, адже всі учасники 
заходу вже були знайомі між собою — 
кожен з них на різних етапах долучився 
до створення цього простору. Гості мали 
можливість неформально поспілкуватися, 
взяти участь у майстер-класі з вітражного 
розпису, пограти у настільний теніс, відві-
дати панельну дискусію, а найочікуванішою 
подією був музичний концерт від волон-
терського руху «Будуємо Україну разом».

Уже до кінця року планують відкрити 
молодіжний простір і на Львівщині: у  
с. Луки також з’явиться місце для розваг 
та навчання. Покращення соціальної інф-
раструктури є важливою складовою життя 
громад, переконані в Компанії, адже це 
сприяє розвитку сільської місцевості та її 
жителів.

ЗА СПРИЯННЯ «КОНТІНЕНТАЛ» НА ОКОЛИЦІ СТРАШЕВИЧІВ 
З’ЯВИЛОСЯ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ВІДКРИТТЯ МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ В СЕЛІ УГРИНЬ  
ЗА ПІДТРИМКИ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»

«Контінентал Фармерз Груп» обробляє 
землі в п’яти областях України. Компа-
нія тісно спрацює з пайовиками і окрім 
отримання високих урожаїв зацікавлена 
в розвитку населених пунктів у регіонах 
своєї присутності. Адже українські села, 
попри складні економічні умови, мають 
жити, а не занепадати. Саме тому «Кон-
тінентал» разом із орендною платою 
виділяє кошти на соціальний розвиток 
громад.

Сільські урядники Страшевичів Старо-
самбірського району, що на Львівщині, 
тісно співпрацюють з Компанією. За 
сприяння «Контінентал Фармерз Груп» 
цього року громада втілила дві важливі 
справи.

За словами старости Страшевиць-
кого старостинського округу Миколи 
Ляховича, задумане вдалося швидко 
реалізувати.

У Страшевичах задоволені міцним спів-
робітництвом із «Контінентал Фармерз 
Груп» і сподіваються спільно реалізувати 
ще багато корисних ініціатив.

Вуличне освітлення, налагоджене за сприяння 
Компанії

«З початку року Компанія спря-
мувала на потреби Страшевичів  
56,7 тис. грн. Зокрема 17,8 тис. грн 
ми скерували на облаштування 
вуличного освітлення, ще майже  
39 тис. грн — щоб установити 
спеціальне покриття на території 
тренажерного майданчика», — 
каже заступник директора кластера 
«Самбір» зі зв’язків з громадськістю 

Андрій Тильчак.

«Наше село освітили раніше, 
однак потрібно було встановити 
ліхтарі ще й на вулиці Новій, що 
на околиці населеного пункту. Там 
розташовані недавно споруджені 
хати. З допомогою Компанії ми при-
дбали ліхтарі, кабель і все необхідне 
устаткування, — пригадав Микола 
Михайлович. — Окрім цього, у громаді 
вирішили довести до ладу тренажер-
ний майданчик. Під тренажерами 
було каміння, через яке молодь та 
діти могли травмуватися. Ось і 
попросили “Контінентал Фармерз 
Груп” виділити кошти на закупівлю 

безпечного покриття».

НОВА ДЗВІНИЦЯ ПОСТАЛА В БІЛОКРИНИЦІ ЗА СПРИЯННЯ 
«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»

Поки у громаді діють церква та школа, 
село живе, розвивається, має надію на 
розквіт. Тож не дивно, що чи не найчастіше 
Компанію просять допомогти з ремонтами 
освітніх закладів або храмів.

Звернулися до «Контінентал» з про-
ханням виділити кошти на церкву святої 
Параскеви П’ятниці і жителі Підгаєцької 
ОТГ, що на Тернопільщині. Парафіяни вирі-
шили спорудити біля храму нову дзвіницю, 
бо стара дерев’яна була вже непридатною 
до користування.

Як розповів заступник директора клас-
тера «Карпати» зі зв’язків з громадськістю 
Ігор Метенька, на цю потребу Компанія 
виділила громаді 100 тис. грн. Також цього 
року агрохолдинг посприяв жителям 
Білокриниці із ремонтом доріг, скерувавши 
25,5 тис. грн на транспортування щебеню.

За словами старости Білокриниці Івана 
Чайківського, після отримання грошей 
селяни з ремонтними роботами святині 
вирішили не зволікати. Навесні давню 
дзвіницю розібрали і на цьому ж місці спо-
рудили нову, цегляну. Приміщення добре 
вибудували, поставили купол та хрест.

«Нам залишилися ще штукатурні 
роботи. Також плануємо оббити 
дзвіницю бляхою, подбати про вікна 
та двері. Проте на це потрібні 
кошти і відповідна погода, тому 
на зиму процес оновлення дзвіниці 
заморожуємо», — зазначив Іван 

Григорович.

Староста та громада Білокриниці вдячні 
«Контінентал» за сприяння в будівництві 
дзвіниці та реалізації інших важливих 
проектів для села.

«Це далеко не перша допомога 
від “Контінентал Фармерз Груп”. У 
2019 році Компанія допомогла нам 
перекрити дах на поборстві. Свого 
часу за сприяння агрохолдингу замі-
нили вікна в школі та ФАПі. Було 
зроблено багато потрібних для 
Білокриниці справ», — пригадав Іван 

Чайківський.

Добре відгукується про співпрацю з 
«Контінентал» і настоятель церкви святої 
Параскеви П’ятниці отець Василь. Свяще-
ник розповів, що парафія тісно співпрацює 

і з місцевою владою, і з агрохолдингом. 
Знаючи про проблему із дзвіницею, 
питання обговорили на зборах за участю 
старости, вірних і представників Компанії. 
Кошти надійшли швидко.

«Агрохолдинг надав нам так 
званий фінансовий фундамент, 
завдяки якому ми розпочали масш-
табні роботи. Допомагають 
також небайдужі, жертводавці, 
тому вірю, що спільними силами 
зможемо піклуватися про наш 
давній храм», — зазначив настоя-

тель церкви.

До слова, церква святої Параскеви П’ят-
ниці має багатолітню історію, і для жителів 
села дуже важливо зберегти святиню. 
Адже її приміщення ще 1904 року спору-
дили римо-католики. У греко-католицьких 
вірних на той час була своя церква. Проте 
згодом трапилася трагедія — церкву укра-
їнців знищив вогонь. Тож поки громада не 
побудувала капличку, поляки дозволяли 
проводити богослужіння в костелі. Коли ж 
1946 року поляків із Білокриниці виселили, 
римо-католики передали приміщення 
українській громаді.

Настоятель церкви о. Василь з представником 
«Контінентал» Ігорем Метенькою

Ініціативна молодь, активні жителі села  
та волонтери на відкритті центру

Церква святої Параскеви П'ятниці в селі 
Білокриниця

тями. Дякую партнерам та 
всім волонтерам, які були залучені 
до ремонтних та організаційних  
робіт», — поділився староста села 

Угринь Володимир Плішка.

«Дуже приємно, що саме в нас 
відкрили молодіжний центр — 
прогресивну, новітню установу, яка 
необхідна для соціалізації молоді в 
селах. Переконаний, що не кожна 
територіальна громада забезпечена 

такими умовами та можливос-

місце для позашкільного роз-
витку вдень, а ввечері зможе, 
наприклад, організувати спільний 
перегляд фільму й загалом відпочити 
з користю», — розповів координатор 
проекту, провідний менеджер соці-
ально-інвестиційного відділу Компанії 

«Контінентал» Андрій Михайлиця.

«Впевнений, що МЦ “Угрик” стане 
осередком молодіжного життя в 
громаді та сприятиме організації 
цікавого дозвілля найменших жите-

лів. Відтепер молодь села матиме 

Відскануйте,
щоб переглянути

відео
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ЗА КОШТИ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ОБЛАШТУВАЛИ 
ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ У ДВОХ БУКОВИНСЬКИХ СЕЛАХ

«КОНТІНЕНТАЛ» ДОПОМІГ ЗАМІНИТИ ДВЕРІ ТА ВІКНА  
У КРЕМІНЯНСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ТА ПІДТРИМАВ 

ФУТБОЛЬНУ КОМАНДУ «ПОДІЛЬСЬКИЙ КРЕМІНЬ»
«Контінентал Фармерз Груп» — окрім 

того, що обробляє землі в п’ятьох облас-
тях України, — допомагає вирішувати 
соціальні проблеми в регіонах своєї 
присутності. Компанія виділяє кошти 
для розвитку населених пунктів, у яких 
мешкають її пайовики.

Не винятком є і село Кремінна 
Городоцької міської об’єднаної терито-

ріальної громади. Весною агрохолдинг 
спрямував на потреби місцевих понад 
133 тис. грн.

За словами заступника директора 
кластера «Поділля» зі зв’язків з гро-
мадськістю Миколи Кузя, за рішенням 
пайовиків «Контінентал» скерував  
118,4 тис. грн на заміну вікон та 
дверей у місцевому будинку культури.  
Ще майже 15 тис. грн Компанія 
виділила на придбання спортивної 
форми та інвентарю для футбольної  
команди.

Тренер команди «Подільський Кре-
мінь» Олександр Демкович з гордістю 
розповідає про досягнення гравців. За 
менше ніж рік футболісти з Кремінної 
добилися значних успіхів і націлилися 
вибороти першість на чемпіонаті Горо-
доцької ОТГ. «Контінентал Фармерз 
Груп», у свою чергу, забезпечила 
спортсменів спорядженням.

«На наше прохання Компанія 
придбала нам 15 комплектів форми, 
рукавиці для воротаря, м’ячі для гри 
у великому футболі та футзалі. 
Команда щиро вдячна за підтримку 
і вірить, що з «Контінентал» наші 
спортивні мрії стануть реальністю», 

— зазначає Олександр Демкович.

Староста Кремінної Таїсія Воротна 
каже, що важливою для села була і 
допомога в оновленні будинку культури.

«Скерована сума дуже велика, бо 
будівля простора, двоповерхова. З 
допомогою агрохолдингу ми замінили 
вікна та двері на нові й сучасні. Споді-
ваємося на сприяння «Контінентал» у 
ремонті споруди і надалі, — розпові-
дає Таїсія Олексіївна. — Окремо хочу 
зауважити, що працювати з Компа-
нією дуже приємно, там трудяться 
щирі і чуйні до сільських негараздів 
люди. Велику надію щодо розвитку 
Кремінної покладаю саме на «Кон-
тінентал Фармерз Груп».

Одне з головних завдань дорослих — 
забезпечити малечі щасливе дитин-
ство. Особливо важливо подбати про 
розвиток і цікаве дозвілля хлопчиків і 
дівчаток у невеликих населених пунктах. 
Саме тому «Контінентал Фармерз Груп» 
завжди активно допомагає громадам, які 
оновлюють освітні заклади, докладають 
зусиль для розвитку молодого поко-
ління, створюють умови для цікавого 
відпочинку дітей.

Без жодних вагань Компанія від-
гукнулася на заклик представників 
Горішньошеровецької територіальної 
громади. Люди звернулися до «Кон-
тінентал» з проханням облаштувати в 
селах Шубранець та Задубрівка дитячі 
майданчики.

«На придбання, доставку та 
встановлення кожного з майданчиків 
ми виділили по 37,9 тис. грн. Тобто 
громада отримала два однакові май-
данчики на загальну суму 75,8 тис. грн. 
Вони розташовані на території 
навчальних закладів», — зазначив 
заступник директора кластера «Буко-
вина» зі зв’язків з громадськістю Ян 

Стрільчук.

Голова Горішньошеровецької терито-
ріальної громади Михайло Савчишин 
розповів, що один із комплексів для роз-
витку малечі облаштували на території 
дитячого садка, інший — біля навчаль-
но-виховного комплексу.

«Компанія справно виділяє гроші на 
соціальний розвиток нашої громади. 
Окрім цього, щороку “Контінентал” 
передає дітям солодкі дарунки до 
Дня святого Миколая. Із початком 
пандемії агрохолдинг доправив анти-
септики та засоби індивідуального 
захисту, аби запобігти поширенню 
коронавірусу серед місцевих. Ми щиро 
вдячні “Контінентал Фармерз Груп” 
за підтримку», — зазначив Михайло 
Савчишин.

Розчулена сприянням агрохолдингу 
і завідувачка Шубранецького дитсадка 
Тетяна Козьменко. За словами керів-
ниці дошкільного закладу, діти вже 
сподобали обнову у дворі. Там багато 
різних елементів, тож можна і активно 
погратися, і відпочити на лавочках біля 
столика.

«Ми дуже задоволені, що 
вихованці не нудьгують під час про-
гулянок, а проводять час на свіжому 
повітрі цікаво та весело», — заува-

жила Тетяна Козьменко.
 
Нагадаємо, «Контінентал Фармерз 

Груп» сприяє у розвитку громадам у 
всіх регіонах своєї присутності. За кожен 
гектар землі в обробітку, окрім оренд-
ної плати, Компанія спрямовує 130 грн 
соціальної допомоги. Грошима селяни 
розпоряджаються на власний розсуд.

Футбольна команда «Подільський Кремінь»

Новий дитячий майданчик у с. Шубранець

Вихованці навчально-виховного комплексу  
у с. Задубрівка випробовують нові гірки  

та гойдалки

Оновлення у Кремінянському будинку культури

«КОНТІНЕНТАЛ» ДОПОМІГ ВСТАНОВИТИ ЕНЕРГООЩАДЛИВІ 
ВІКНА В БАТЯТИЦЬКІЙ ШКОЛІ

«Контінентал Фармерз Груп» сприяє 
у розвитку всім громадам у регіонах 
своєї присутності. Компанія спрямо-
вує кошти для розв’язання багатьох 
проблем тих населених пунктів, де 
орендує чи обробляє землю.

Окрім цього, для «Контінентал» 
особливо важливо піклуватися про 
молоде покоління — агрохолдинг 
дбає, щоб діти мали змогу здобувати 
знання у комфортних умовах, розви-
вали здібності й таланти, займалися 
спортом.

Не оминули у «Контінентал Фармерз 
Груп» і потреб учнів закладу загаль-
ної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

села Батятичі, що на Львівщині. 
У школі необхідно було замінити 
вікна на нові, енергоощадливі. За 
словами заступника директора клас-
тера «Кам’янка-Бузька» зі зв’язків з 
громадськістю Дмитра Мороза, Ком-
панія одразу відгукнулася на заклик 
громади та спрямувала 48,2 тис. грн. 
Також агрохолдинг долучився до орга-
нізації екскурсії дітей до Львова, для 
чого виділив ще 10 тис. грн.

Нові вікна в навчальному закладі 
встановили напередодні Дня знань. 
Як розповіла директорка Батятиць-
кої школи Галина Павлик, завдяки 
підтримці Компанії вдалося замінити 

дев’ять старих дерев’яних вікон на 
другому поверсі в найхолодніших 
класах.

Оновлені вікна в навчальному закладі

«“Контінентал Фармерз Груп” 
давно допомагає нашій громаді 
і зокрема навчальному закладу. 
Так, раніше Компанія посприяла із 
заміною дверей, придбанням вікон-
них жалюзі. За це ми дуже вдячні 
“Контінентал”. Плануємо і надалі 
співпрацювати з аграріями, спільно 
оновлюючи нашу школу», — зазна-

чила Галина Павлик.
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ПРО БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКИ ШАХРАЙСТВА, КОРУПЦІЇ, КРАДІЖОК  
ТА ІНШІ ПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОМПАНІЄЮ, ПОВІДОМЛЯЙТЕ 

НА АНТИКОРУПЦІЙНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ

АНТИКОРУПЦІЙНА ЛІНІЯ

+380 (80) 021 58 35
Дзвінки безкоштовні для всіх операторів.
Лінія працює в робочі дні з 9:00 до 18:00.  
У неробочий час ви можете залишити  
повідомлення на автовідповідач.

cfg.com.ua/hotline         cfg.e.co.ua         cfg@ethicontrol.com.ua

ВАКАНСІЇ, ЯКІ МОЖУТЬ ВАС ЗАЦІКАВИТИ:

Механік

Старший механік

Агроном масиву/блоку

Тракторист 

Водій (категорія СЕ) 

Інженер з точного землеробства

Електромеханік

Водій навантажувача 

Електрогазозварник

ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО ВАКАНСІЇ У ВАШИХ РЕГІОНАХ:

Тернопільська обл. (Чортківський, 
Тернопільський р-ни), Івано-Франківська обл. 
+380 (67) 653 84 88   

Хмельницька обл. (Городоцький, 
Дунаєвецький р-ни)
+380 (67) 233 19 60  

Тернопільська обл. (м. Хоростків, 
Чортківський, Тернопільський р-ни) 
+380 (67) 413 40 62 

Чернівецька обл.  
(Чернівецький р-н)
+380 (67) 577 84 43 

Тернопільська обл. (Чортківський р-н  
с. Васильківці, Тернопільський р-н)
+380 (67) 742 05 76 

Львівська обл. (Самбірський р-н)
+380 (67) 233 61 83

Тернопільська обл. (Тернопільський р-н)
+380 (67) 104 57 48  

Львівська обл. (Львівський р-н) — 
картопляні склади, КХП
+380 (67) 742 01 75

Тернопільська обл. (Кременецький р-н), 
Хмельницька обл. (Красилівський р-н)
+380 (67) 678 43 89

Львівська обл. (Львівський р-н)  
+380 (67) 371 03 71  

ЯКЩО ВАС ЦІКАВЛЯТЬ ВАКАНСІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОФІСІ, ТЕЛЕФОНУЙТЕ:

Ольга Чернета +380 (67) 413 41 56
Юлія Дудяк +380 (67) 413 44 18

Ірина Ліхновська +380 (67) 674 82 15

ПРОЕКТ «МАЙБУТНЄ КОНТІНЕНТАЛ» —  
СТАЖУВАННЯ ЯК ПОЧАТОК УСПІШНОЇ КАР'ЄРИ!

Запрошуємо на стажування студентів останніх курсів та випускників 
спеціальностей «агрономія» та «механізація сільського господарства»!

Початок стажування: слідкуйте за оголошенням про початок стажування 
на сайті Компанії — cfg.com.ua
Місце стажування: усі області виробничої присутності Компанії
Тривалість стажування: 6 міс.
Це ваша можливість:
• Розпочати кар’єру в компанії — одній з лідерів аграрної галузі України;
• Здобути фаховий практичний досвід у компанії, яка застосовує передові 

практики агровиробництва, новітні технології і сучасне обладнання.
Ми пропонуємо:
• Оплачуване стажування;
• Оформлення згідно з чинним законодавством, 

соціальні гарантії;
• Професійних наставників та програми 

стажування;
• Можливість розвиватись і досягати цілей разом 

з командою професіоналів;
• Безкоштовне харчування і проживання  

коштом Компанії;
• Забезпечення ресурсами на період стажування.

Якщо вас зацікавила можливість стажування,  
заповніть, будь ласка, анкету за QR-кодом:

або телефонуйте: 

Ольга Чернета +380 (67) 413 41 56
Юлія Дудяк +380 (67) 413 44 18
Ірина Ліхновська +380 (67) 674 82 15 

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

Якщо вас зацікавила вакансія,
надсилайте резюме на електронну  
скриньку hr@cfg.com.ua 

або заповніть анкету за QR-кодом:

НАШІ КОНТАКТИ:
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:  cfg.com.ua     

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ:    +380 (80) 050 88 05

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС:   вул. Винниченка, 8, м. Тернопіль, 46018, Україна

ПРЕДСТАВНИЦТВО У М. КИЄВІ:  вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24, 
  блок А (3 поверх), м. Київ, 01601, Україна

ПРЕДСТАВНИЦТВО У С. ВИРІВ:  вул. Центральна, 62, с. Вирів, Львівська область, 
  80441, Україна

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА:   info@cfg.com.ua, press@cfg.com.ua

https://www.youtube.com/ContinentalFarmersGroup

https://twitter.com/ConFarmersGroup

https://www.linkedin.com/company/continental-farmers-group/

https://www.facebook.com/ContinentalFarmersGroup/

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ: 

 
             ШАНОВНІ ПАЙОВИКИ АГРОХОЛДИНГУ «КОНТІНЕНТАЛ»!
 ІНФОРМУЄМО, ЩО В КОМПАНІЇ ПРАЦЮЄ 

            ГАРЯЧА ЛІНІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
Якщо у вас виникають запитання стосовно належного юридичного оформлення 

своєї земельної ділянки, підписання договорів оренди з підприємствами 
«Контінентал» 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:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЄ В РОБОЧИЙ ЧАС З 09:00 ДО 18:00 
З ПОНЕДІЛКА ДО П'ЯТНИЦІ. В НЕРОБОЧИЙ ЧАС ТА У ВИХІДНІ ДНІ ВИ МОЖЕТЕ ЗАЛИШИ-
ТИ СВОЄ ПОВІДОМЛЕННЯ НА АВТОВІДПОВІДАЧІ ЦЬОГО ТЕЛЕФОНУ.

Юристи Компанії «Контінентал» 
нададуть безкоштовну юри-
дичну допомогу — необхідну  
консультацію та відповіді на ваші  
запитання.

(080) 050 88 05
(В МЕНЮ ВИБОРУ НАТИСНУТИ 2)


