
«Контінентал Фармерз Груп» продовжує 
весняну посівну кампанію, яку розпочала 
на початку квітня. Новий виробничий 
сезон у «Контінентал» стартував із 
посіву соняшнику – ця культура займає 
37,4 тис. га. У структурі посівів Компанії 
є також соя (27,8 тис. га) та кукурудза 
(32,1 тис. га). Усього під ярі культури  
у 2021 році в «Контінентал» відведено  
97,4 тис. га, ще 360 га займають сиде-
ральні культури. Компанія починає 
тестувати культури, які дають добрий 
врожай у посушливих умовах. Зокрема, 
вперше цього року агрохолдинг буде 
сіяти сорго.

У Компанії зазначають, що, попри дещо 
пізнішу в порівнянні з минулим роком 
весну, усі весняно-польові роботи, серед 
іншого й посівна кампанія, розпочалися 
в заплановані терміни. Аграрії повністю 
забезпечені насінням, засобами захис ту 
рослин та добривами. Готовий до 
початку посівних робіт і технічний парк 
«Контінентал».

«До посівної кампанії ми готувалися 
завчасно, і зараз “Контінентал” цілком 
забезпечений технікою. Ми інвестували 

в оновлення ґрунтообробних знарядь і 
посівної техніки. Усі сівалки капітально 
відремонтовані, обладнані системами 
висіву Precision Planting та системами 
внесення рідких добрив. Також продов-
жуємо інвестувати в розвиток систем 
точного землеробства, – коментує 
операційний директор “Контінентал 
Фармерз Груп” Віталій Ставнічук. – Якщо 
оцінювати цей сезон, то можу відзна-
чити якісніший стан посівів після зими, 
краще забезпечення вологою. Загалом 
цьогорічна весна більш сприятлива для 
аграріїв».

Компанія також продовжує посадку 
картоплі, під яку цього сезону відве-
дено 1,9 тис. га. «Контінентал Фармерз 
Груп» вирощує чипсові, насіннєві та 
продовольчі сорти культури, використо-
вує власний та імпортний насіннєвий 
матеріал. 

Озимі культури, загальна площа яких 
у «Контінентал» становить 89,6 тис. га, 
перезимували добре. На посівах озимих 
також проводять агротехнологічні опе-
рації відповідно до термінів відновлення  
вегетації. Весняно-польові роботи на полях «Контінентал». Фото М. Мармури
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Торік сума податкових 
відрахувань до бюджетів 
усіх рівнів у порівнянні  
з 2019 роком збільшилася 
на 253,2 млн грн.

Завершити зведення 
об’єкта планують  
до серпня цього року  
під майбутній врожай.

Компанія торік виділила 
на ремонт будівлі  
160 тис. грн, а на початку 
2021 року – ще 200 тис. грн, 
щоб оновити фасад.

У «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ТРИВАЄ ВЕСНЯНА ПОСІВНА
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У 2020 РОЦІ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» СПЛАТИЛА 
ПОНАД 923,3 МЛН ГРН ПОДАТКІВ І СПРЯМУВАЛА  

30,8 МЛН ГРН НА СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
«Контінентал Фармерз Груп» відзвіту-

вала про сплачені у 2020 році податки та 
реалізовані соціальні проекти. Так, за попе-
редній рік Компанія сплатила до бюджетів 
усіх рівнів понад 923,3 млн грн, що на 
253,2 млн грн більше, ніж у 2019 році. 
На соціальну підтримку громад, з якими 
агрохолдинг співпрацює на території 
п’яти областей Західної України, «Кон-
тінентал» спрямував 30,8 млн грн.

Більше 8,5 млн грн, із 30,8 млн грн 
соціальних інвестицій Компанії, спрямо-
вано на допомогу в боротьбі з COVID-19. 
Від початку поширення захворювання в 
Україні Компанія підтримує лікарні та 
ФАПи на територіях своєї присутності, 
забезпечуючи медиків засобами захисту, 
медичним обладнанням та інвентарем. 
Також «Контінентал» надав фінансову під-
тримку у створенні додаткових місць для 

розміщення хворих на коронавірусну 
інфекцію в пульмонологічному відділенні 
Тернопільської університетської лікарні. «Минулого року весь світ зіштовхнувся з викликом під назвою 

COVID-19. Ми вчилися жити й працювати по-новому і, в той же 
час, посилено допомагали громадам та медикам. Майже 2 млн грн 
було спрямовано на придбання кисневих концентраторів, спів-
фінансували купівлю апаратів ШВЛ, – коментує Генеральний 
директор "Контінентал Фармерз Груп" Георг фон Нолкен. – Ком-
панія старалася допомогти кожному населеному пункту, де вона 
працює. Купували респіратори, маски, засоби захисту та дезін-
фекції не лише для медиків, але й для поштарів та соціальних 
працівників, чия робота передбачає велику кількість контактів 
з людьми. Пандемія – це наша спільна проблема, якій можемо 
протистояти, тільки об’єднавши наші зусилля».

ІНВЕСТИЦІЇ У СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ, ГРН

2020 рік

1 147 851 
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6 388 646 
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2 518 167 

667 321 

1 710 894 
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1 735 336

171 507 

Адресна допомога 

Кооперативи

Інфраструктура

Культура

Медицина

Освіта

Потреби громад 

Спорт

Духовність

Благоустрій

Армія

1 888 130 
Івано-Франківська область 

8 098 923 
Львівська область

13 259 569 
Тернопільська область

4 911 658 
Хмельницька область

2 703 771 
Чернівецька область

30 862 051
Загалом

Георг фон Нолкен, Генеральний директор  
«Контінентал Фармерз Груп»
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2020 рік

ПОДАТКОВІ ВІДРАХУВАННЯ, ГРН

150 980 002
Місцеві бюджети  

87 223 671
Районні бюджети 

39 236 019
Обласні бюджети

524 083 862
Державний бюджет 

121 798 431
Пенсійний фонд 

923 327 615
Загалом

108 943 
Інші області 

73 319 629 
Чернівецька область

96 323 992
Львівська область

574 355 128

 

Тернопільська область

129 570 279 
Хмельницька область

49 649 644 
Івано-Франківська область

Незважаючи на глобальні виклики, 
пов’язані з COVID-19, «Контінентал» 
не забував про щоденні потреби й 
проблеми громад. Кошти соціального 
бюджету виділяли також на реалізацію 
проектів у сфері благоустрою, духо-
вності, інфраструктури, культури, на 
підтримку та розвиток кооперативного 
руху. Серед масштабних проектів – 
реконструкція стадіону та відбудова дитя-
чого садочка в с. Чуква (Львівська обл.). 
Жителям с. Юринці (Хмельницька обл.) 
«Контінентал Фармерз Груп» допомогла з 
утепленням дитячого садочка, у с. Мала 

Лука (Тернопільська обл.) – з ремон-
том будинку культури, в с. Погорілівка  
(Чернівецька обл.) Компанія профінансу-
вала встановлення вуличного освітлення, 
а в с. Виноград (Івано-Франківська обл.) – 
підведення води до ФАПу.

У 2020 році Компанія продовжила 
підтримувати розвиток кооперації. На 
придбання обладнання для кооперати-
вів та на організацію навчальних заходів 
для їхніх учасників «Контінентал» виділив 
698,1 тис. грн. Також аграрії провели вже 
традиційний «Марафон лип», висадивши 
разом з громадами більше як 4000 дерев.

З детальною інформацією про 
соціальні інвестиції та податкові від-
рахування «Контінентал Фармерз Груп» 
можна ознайомитися на спеціальній 
онлайн-платформі, яку Компанія запус-
тила минулого року. Вона в режимі 
реального часу відображає детальну 
інформацію про сплачені податки та 
соціальні інвестиції в кожному регіоні 
присутності агрохолдингу. «Контінен-
тал» став першим серед аграріїв 
України, хто запровадив таку практику 
звітності. Відскануйте, щоб ознайомитись  

зі звітом детальніше
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«Контінентал Фармерз Груп» є одним 
з провідних виробників картоплі в 
Україні. Тривалий час картоплярство 
залишається стратегічним напрямом 
для Компанії. «Контінентал» має власні 
напрацьовані технології вирощування 
столової, насіннєвої та чипсової картоплі, 
володіє достатньою кількістю карто-
плезбиральної техніки й виробничими 
потужностями для сортування і збері-
гання врожаю. Як стартувала посадка 
картоплі на полях «Контінентал» та які 
завдання ставить перед собою Компанія, 
розповів головний агроном кластера 
«Картопля» «Контінентал Фармерз Груп» 
Василь Болехівський.

– Чи вплинула зима на початок 
посадки картоплі на ваших полях?

Цього року почали садити картоплю 
дещо пізніше. Причиною стала над-
мірна зволоженість ґрунту через велику 
кількість опадів наприкінці зими й ран-
ньою весною. Погодні умови затримали 
«дозрівання» землі, відповідно, не на всіх 
площах можна було взятися до висадки. 
Кампанія з висадки картоплі у «Контінен-
тал Фармерз Груп» вже розпочалася та 
набирає темпів. Садимо чипсові сорти на 
полях виробничого блоку «Вирів Карто-
пля», що на Львівщині, та столові сорти 
на блоці «Васильківці» на Тернопільщині. 
Також у структурі посадки маємо і карто-
плю на насіння. Загалом під картоплю у 
цьому сезоні відведено 1,9 тис. га.

– Чи збільшилися площі, відведені 
під цю культуру цього року?

Так. Варто зазначити, що Компанія 
нарощує свої виробничі потужності у 
напрямі картоплярства. У цьому вироб-
ничому сезоні «Контінентал» збільшив 
площі під картоплю з майже 1,7 тис. га 
до 1,9 тис. га.

– Які чинники на етапі посадки 
є запорукою доброї врожайності 

картоплі?

Основним чинником хорошої врожайно-
сті картоплі на старті є якісно оброблений 
ґрунт – без грудок і глиб, з дрібнозерни-
стою структурою, яка забезпечує доступ 
повітря. Найважливіше, що така структура 
ґрунту дозволяє під час збирання картоплі 
комбайнами уникати травмування бульб. 
Надмірна вологість під час посадки сприяє 
розвитку хвороб, особливо ризоктонії, що 
приводить до ослаблення, інколи й відсут-
ності сходів.  Тому ми чекаємо, щоб земля 
«дозріла» – була розсипчастою, легко під-
давалася обробітку. 

Важлива й температура. Під час посадки 
на глибину 16-18 см мінімальними 
вважають 7 градусів, оптимальними –  
18-20 градусів тепла. На Львівщині тем-
пературні показники задовільні, ґрунт 
швидше «дозріває», тому роботи на цьому 
масиві розпочалися раніше. На Тернопіль-
щині стартували пізніше через повільне 
«дозрівання» ґрунтів.

– Не боїтеся приморозків?  
За прогнозами, ще буде холодно.

Не боїмося. Ми розуміємо, що це 
може негативно позначитися на термі-
нах і темпах посадки. Але ніхто не може 
вплинути на цей фактор. Знаємо, що всі 
агровиробники картоплі в такій же ситуа-
ції. Для всіх проблематично зайти в поле. 
Попри наші стратегічні цілі, основне 
завдання зараз – оптимально, швидко і 
якісно провести посадку. Ми готові, всі 
служби «Контінентал» над цим працюють.

– Розкажіть детальніше про по-
садковий матеріал, який вико-
ристовує Компанія? Він власний чи  
імпортний?

«Контінентал Фармерз Груп» повністю 
забезпечена посадковим матеріалом. 
Компанія приділяє велике значення 
саме якості насіння. Це перша, дуже 
важлива умова для хорошого, якіс-
ного врожаю. З насіннєвої картоплі 
на розмноження вирощуємо імпортну 
«Супереліту» та власну «Еліту».  

У товарних посадках використовуємо 
насіння першої та другої репродукції.

– Яким був урожай минулого 
року? Чи виправдалися сподівання?

Торішній врожай столової та насіннєвої 
картоплі перевищив заплановані показ-
ники – 41,8 т/га та 31,5 т/га відповідно. 
Ми виконали поставлені завдання. Хочу 
відзначити добру якість врожаю: окрім 
того, що це наш прибуток, це ще й наша 
репутація. Для нас це дуже багато значить.

Джерело: agroportal.ua

«Контінентал Фармерз Груп»  будує 
новe картоплесховище у с. Чуква 
Самбірського р-ну Львівської обл., 
розраховане на зберігання 16 тис. 
тонн врожаю терміном до 10 місяців. 
Сховище призначене для зберігання 
картоплі, яку Компанія вирощує на 
полях кластера «Самбір». 

Уже підготовлено необхідну проек-
тну документацію, завершено монтаж 
металоконструкцій, тривають роботи з 
обшивки сендвіч-панелями та встанов-
лення даху. Уже придбано холодильне, 
вентиляційне та інше обладнання. 
Закінчити будівництво картоплесхо-
вища в Чукві «Контінентал» планує 
до серпня цього року під майбутній 
врожай.

Нагадаємо, що напрям картопляр-
ства для «Контінентал Фармерз Груп» 
залишається пріоритетним. Компа-
нія вирощує чипсові, насіннєві та 
продовольчі сорти у Львівській і 

Тернопільській обл. Загальна площа 
до викопування у виробни-
чому сезоні 2020 року становила  
1,7 тис. га. Цього сезону Компанія 
збільшила її до 1,9 тис. га.

«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» БУДУЄ НА ЛЬВІВЩИНІ НОВЕ 
КАРТОПЛЕСХОВИЩЕ

«ЯКІСНЕ НАСІННЯ І ПІДГОТОВЛЕНИЙ ҐРУНТ»:  
«КОНТІНЕНТАЛ» ПРО СКЛАДОВІ ДОБРОГО ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ

Будівництво картоплесховища в с. Чуква, Львівська обл.

Василь Болехівський, головний агроном кластера «Картопля»

Посадка картоплі на полях «Контінентал».  
Фото М. Мармури

«Контінентал Фармерз Груп» 
є одним із провідних вироб-
ників картоплі в Україні та 
застосовує власні напрацьовані тех-
нології вирощування. Агрохолдинг 
володіє модернізованими виробни-
чими потужностями для зберігання 
картоплі, загальна місткість яких 
сягає понад 87 тис. тонн одночас-
ного зберігання. Також має власний 
крохмальний завод, сучасну спеціалі-
зовану техніку для вирощування цієї 
культури.
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«Контінентал Фармерз Груп» здобула 
перемогу в номінації «Найпривабливіший 
роботодавець у галузі сільського госпо-
дарства» за результатами незалежного 
дослідження Randstad Employer Brand 
Research. Підсумки дослідження україн-
ських брендів оголосили у квітні. Цього 
року церемонія нагородження відбувалася 
в онлайн-форматі.

«Дуже почесно та відповідально 
отримати визнання найпривабливішого 
роботодавця. Це дає розуміння, що ми 
на правильному шляху. Завдяки політиці 
роботи з персоналом Компанії вдалося 
побудувати позитивний імідж як робо-
тодавцю. Ми й далі працюватимемо над 
вдосконаленням умов праці нашої команди 
на базі принципів поваги, збереження та 
розвитку людського потенціалу, безпеки 
й охорони здоров’я співробітників. Наші 
цінності – прості та зрозумілі для команди 
“Контінентал”. Кожен охочий може ознайо-
митися з ними на нашому сайті у вигляді 
Кодексу корпоративної етики. Це не 
просто документ, це принципи, за якими 

ми будуємо відносини всередині Компа-
нії», – зазначила директор департаменту 
по роботі з персоналом «Контінентал 
Фармерз Груп» Ірина Романенко. 

Премія Randstad Employer Brand 
Research – нагорода, яку щороку отри-
мує найпривабливіший роботодавець. 
Переможець здобуває її на основі резуль-
татів незалежного дослідження. У кожній 
країні відповіді не менше ніж 7000 рес-
пондентів – представників працюючого і 
непрацюючого населення – визначають 
переможця з найбільших за чисельні-
стю постійного персоналу роботодавців: 
компанію, яка набирає найвищу кількість 
балів, визнають найпривабливішою для 
роботи.

Randstad Employer Brand Research 
розпочала в Бельгії у 2000 році компа-
нія Randstad, метою якої було оцінити 
50 локальних брендів роботодавців. За 
20 років дослідження поширилося на 
понад 5000 організацій по всьому світу. 
У 2020 році в проекті взяли участь 
34 країни.

«КОНТІНЕНТАЛ» ВИЗНАНО 
НАЙПРИВАБЛИВІШИМ 

РОБОТОДАВЦЕМ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

1. РУЛЕТКА НА 50 МЕТРІВ
2. МІКРОСКОП ПІД КАМЕРУ 
ТЕЛЕФОНА 100х250
3. АНАЛІЗАТОР ЖОРСТКОСТІ ВОДИ
4. ЛІХТАРИК НА ГОЛОВУ
5. ПІРОМЕТР
6. НІЖ
7. АРЕОМЕТР УНІВЕРСАЛЬНИЙ
8. АНАЛІЗАТОР КИСЛОТНОСТІ ВОДИ

9. ЛОПАТКА САДОВА

10. ЗОВНІШНІЙ АКУМУЛЯТОР
(POWER BANK)

11. ЛОПАТА

12. ЦИФРОВИЙ КАНТЕР 
13. СКЛАДНИЙ МЕТР

14. ЦИФРОВА ЛАБОРАТОРНА ВАГА

15. ТЕРМОГІГРОМЕТР

16. РУЛЕТКА НА 5 МЕТРІВ
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50 РЮКЗАКІВ, 
УКОМПЛЕКТОВАНИХ 
КОРИСНИМИ ГАДЖЕТАМИ, 
ОТРИМАЛИ АГРОНОМИ 
«КОНТІНЕНТАЛ»

ФОТОФАКТ

«Контінентал Фармерз Груп» та 
Тернопільський національний педа-
гогічний університет ім. В. Гнатюка 
уклали Меморандум про співпрацю, 
яким підтвердили свої прагнення під-
тримувати й розвивати партнерські 
відносини. Документ підписали Гене-
ральний директор «Контінентал» Георг 
фон Нолкен та ректор університету 
Богдан Буяк.

Мета Меморандуму – зміцнити та роз-
винути співпрацю вищого навчального 
закладу і Компанії щодо консульту-
вання, навчання, передання взаємного 
досвіду, спільної участі в професійних 
заходах. Серед подальших планів також 
проведення різноманітних семінарів, 
тренінгів і конференцій для підвищення 
рівня знань у сфері інноваційного 
аграрного виробництва й екології 
довкілля.

Підписанню Меморандуму передувала 
тривала співпраця між «Контінентал 
Фармерз Груп» та Тернопільським націо-
нальним педагогічним університетом 
ім. В. Гнатюка. У 2019 році спеціалісти 
агрохолдингу та хіміко-біологічний 
факультет ТНПУ аналізували ґрунт для 
кооперативів, розвиток яких підтримує 
Компанія. Минулого року відбувалися 
спільні дослідження впливу бджоло-
запилення на показники врожайності 
ріпаку. Для їх проведення «Контінентал» 
придбав у навчальний заклад сучасну 
техніку – цифровий йономір, ваги та 
інше лабораторне обладнання.

У межах спільної діяльності аграрії 
разом з науковцями хочуть створити освіт-
ньо-виробниче середовище, де студенти, 
викладачі університету та працівники 
«Контінентал» здобуватимуть новий досвід.

Компанія відкрита до партнерства з 
вищими навчальними закладами України – 
це вже її четвертий укладений Меморандум. 
«Контінентал Фармерз Груп» співпрацює 
також із Західноукраїнським національним 
університетом, Тернопільським національ-
ним технічним університетом ім. І. Пулюя, 
Чернівецьким національним університетом 
ім. Ю. Федьковича.

«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» І ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. В. ГНАТЮКА УКЛАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 

Учасники заходу обговорюють 
майбутню співпрацю

Генеральний директор «Контінентал» Георг фон 
Нолкен та ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка Богдан Буяк

«Для нас важливо мати 
такого партнера й розуміти, 
куди рухається наука та розвиток 
сільського господарства. З особис-
того досвіду знаю, що співпраця 
між бізнесом та навчальними 
закладами – це успішний чинник 
для обох сторін. Сподіваюся, ми 
не лише будемо працювати в тих 
напрямах, які визначили сьогодні, 

а й розширимо нашу співпрацю 

в майбутньому. Зі свого боку ми 
можемо запропонувати праців-
никам університету стажування, 
студентам – екскурсії та про-
ходження навчальної практики 
на виробничих об'єктах Компанії. 
Я впевнений, що в межах парт-
нерства ми зможемо налагодити 
тіснішу взаємодію та обмін 
досвідом для спільних наукових 
результатів», – прокоментував 
Генеральний директор «Контінентал 
Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.

«“Контінентал” – наш три-
валий партнер, і це чудово, коли 
представники двох осередків, 
практиків, які займаються агровироб-
ництвом та агронаукою, знаходять 
порозуміння щодо розвитку тради-
ційних напрямів співпраці, а саме –
вивчення ґрунтів, рослин, екології. Ці 
питання зараз дуже актуальні. Сим-
волічно, що Компанія, яка є однією 
з найуспішніших у Західній Україні, 
обрала наш університет, який має 
науково-практичні традиції саме в 
галузі природничих наук – мікробіо-
логії, біохімії. Сьогодні під час зустрічі 
ми окреслили майбутні проекти для 
співпраці», – підсумував ректор ТНПУ 

ім. В. Гнатюка Богдан Буяк.

Відскануйте, 
щоб переглянути 

відео
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У «Контінентал Фармерз Груп» на 
початку року стартувала  програма 
стажування для студентів та випус-
кників аграрних спеціальностей з 
коледжів і університетів Західної Укра-
їни. Програма «Майбутнє Контінентал» 
передбачає навчання й практику на 
посадах агронома та механіка. Всі ста-
жери оформлені офіційно, відповідно 
до трудового законодавства. Компанія 
оплачує стажування, а також забезпе-
чує учасників проекту харчуванням і  
проживанням. 

У програмі беруть участь 16 стажерів, 
які протягом шести місяців на практиці 
поглиблюють свої знання та розширю-
вати професійні навички.

«Для студентів і випускників 
участь у “Майбутнє Контінентал” – 
це можливість не тільки почати 
кар’єру, а також здобути професійний 
практичний досвід роботи в Ком-
панії, яка є одним з лідерів аграрної 
галузі України та застосовує передові 
практики агровиробництва, новітні 
методи й сучасну техніку, – коментує 
Генеральний директор “Контінентал 
Фармерз Груп” Георг фон Нолкен. –  
Я радий, що ми запустили цей 
проект, адже це можливість підтри-
мати амбітну молодь. Сподіваюся, 
що з нашою допомогою вони ефек-
тивно застосують здобуті знання на 
практиці. Від себе додам: за сільським 
господарством майбутнє. У цьому 
я переконався на власному досвіді і 
зараз не можу уявити себе в іншій 

сфері».

Програму стажування розробили 
HR-фахівці спільно з виробничим депар-
таментом «Контінентал Фармерз Груп». 
Вона охоплює практичні питання, а 
також виробничі технологічні процеси, 
які в підсумку мають опанувати молоді 
фахівці. В межах програми за кожним 

стажером буде закріплений наставник – 
інженер або агроном, залежно від 
спеціальності.

В кінці програми всі стажери мають 
підготувати й захистити дипломні про-
екти, спрямовані на вдосконалення 
технологій і виробничих процесів «Кон-
тінентал». Автори ідей, які візьмуть до 
впровадження в Компанії, отримають 
цінні подарунки.

Завдяки проекту «Майбутнє Кон-
тінентал» Компанія розраховує 
залучити обдарованих студентів і сфор-
мувати кадровий резерв. У «Контінентал 
Фармерз Груп» впевнені, що навчання 
допоможе молодим фахівцям поліпшити 
професійні навички і стане першою 
успішною сходинкою в кар’єрі.

У «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ЗАПРОВАДИЛИ ПРОЕКТ 
СТАЖУВАННЯ ДЛЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  

«МАЙБУТНЄ КОНТІНЕНТАЛ»

Василь Фицик, механік-стажер на кластері  
«Карпати» Учасники проекту «Майбутнє Контінентал»

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: червень 2021 р.
Місце стажування: усі області виробничої 
присутності Компанії
Тривалість стажування: 6 міс.
Це ваша можливість:

• Розпочати кар’єру в компанії, яка є одним з 
лідерів аграрної галузі України; 
• Здобути фаховий практичний досвід у 
компанії, яка застосовує передові практики 
агровиробництва, новітні технології та 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.

або телефонуйте:  
Чернета Ольга +380 67 413 41 56 
Дудяк Юлія +380 67 413 44 18 
Ліхновська Ірина +380 67 413 44 18

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

#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

Андрій Сакало, керівник 
блоку, кластер «Полісся»

Сільське господарство для мене 
не просто робота. Це місце, де я 
працюю, спілкуюсь з однодумцями 
та розвиваюсь.

Агрономія – це мультизадачність, 
постійне включення в процес. Як 
знайти баланс? Головне – вміло пла-
нувати час, розподіляти завдання, 
вчасно вирішувати проблеми. І, зви-
чайно, не забувати про сім’ю, бо без 
її підтримки рівноваги не досягти.

Для мене найбільше професійне 
досягнення – це повага колег та 
якісний результат спільної роботи. 
А найскладнішим в роботі є те, 
що існують фактори, які від нас 
не залежать. Наприклад, погодні 
умови. Але з фаховою командою 
долати труднощі неважко.

Ганна Гайдамаха, старший облі-
ковець, кластер «Карпати»

У моїй роботі найважливіше – 
це точність та уважність. Облік 
вимагає скрупульозної праці, і 
комусь він може видатись дещо 
рутинним. Однак мені до вподоби 
ця робота, їй я присвятила ось уже 
понад 10 років. 

Головна формула успіху в будь-
якій справі – завжди любити те, 
що робиш. За освітою я бухгал-
терка, тож любов із цифрами в нас 
давно. А вдома я кулінарю, це моє 
захоплення та спосіб відпочинку. 
Тут складні підрахунки марні, 
вкладати душу – мій секретний 
інгредієнт до улюблених страв.

Віталій Строгуш, польовий 
менеджер, кластер «Самбір»

Я з дитинства бачив, як працює 
біля землі мати, і вже тоді відчув, 
що робота в полі мені близька. З 
вибором майбутньої професії довго 
не барився, по закінченню навчання 
прийшов працювати в агросферу. 
Тут найбільше до вподоби комуні-
кація та співпраця з людьми, обмін 
досвідом з колегами. Також для мене 
важлива наявність нової, справної 
техніки, з якою робота – лише в 
задоволення. Моє професійне кредо: 
«Рух – це життя!».

Ярослав Гінзула, інженер 
з охорони праці, кластер 
«Тернопіль»

Мій шлях у сільському госпо-
дарстві розпочався з Компанії 
«Контінентал». Уже 9 років я в агро. 
До моїх обов’язків входить пере-
вірка дотримання правил  техніки 
безпеки під час виробничих проце-
сів. Свою роботу, звісно, люблю. 
Насамперед за колектив. Коли пра-
цюєш серед професіоналів, завжди 
є можливість почерпнути щось 
нове для себе. Також подобаються 
в роботі виїзди на поле та вироб-
ничі об’єкти, адже це неабияке 
задоволення – відчувати постійну 
динаміку та зміну оточення.
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Проект став щорічним заходом, який 
допомагає залучити молодь до тради-
цій, популяризувати українські звичаї, 
а також дати можливість реалізувати 
себе в новому виді творчості. Органі-
зовує «Контінентал» заняття із розпису 
спільно із «Національною скаутською 
організацією України – Пласт». Напе-
редодні скаути проходять вишкіл з 
основ писанкарства та уже після цього 
вирушають разом із представниками 
Компанії до маленьких майстрів-ама-
торів. Агрокомпанія забезпечує проект 
розхідними матеріалами, логістикою та 
приємними подарунками. 

Заняття проводять у школах-інтер-
натах, сиротинцях та загальноосвітніх 
навчальних закладах у регіонах при-

сутності «Контінентал». Уже не вперше 
Компанія навідується до вихованців 
Міжрегіонального центру соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей у с. Мединя, 
що на Івано-Франківщині. Цього року 
традицію не зрадили та навчали дітей 
основ писанкарства. 

Сьогодні писанку вважають чи не 
найголовнішим надбанням української 
культури. Діти на писанках здебільшого 
зображали зірки, серця, також пара-
лельні лінії та риски. Кожний узор має 
своє символічне значення, а писанка 
вважається оберегом дому.

Василь Капустинський, провідний 
менеджер соціально-інвестиційного 
відділу Компанії «Контінентал» розпо-
вів, що захід має і просвітницьку мету, 
адже тренери стараються розповісти 
цікаві факти про писанкарство, тради-
ції, техніки. Найважливіше, що процес 
у дітей викликає позитивні емоції, дітки 
з радістю відгукуються та запрошують у 
гості з подібними заходами. 

Спробувати себе у писанкарстві змогли 
також вихованці Бережанського ліцею- 
інтернату, що на Тернопільщині.  

Підтримав тут ініціативу Благодійний 
фонд «Карітас». Крім того, схожі май-
стер-класи провели в загальноосвітніх 
школах Хмельниччини та Тернопільщини. 

«Контінентал Фармерз Груп» обробляє 
землю в п’яти областях України: Терно-
пільській, Хмельницькій, Львівській, 
Івано-Франківській та Чернівецькій. 
Тісно контактуючи з пайовиками, Компа-
нія зацікавлена у розвитку тих населених 
пунктів, де вони проживають. Саме тому 
«Контінентал» спрямовує кошти зі свого 
соціального бюджету для потреб громад 
у регіонах своєї присутності.

Не є винятком і співробітництво Ком-
панії з Конюхівським старостинським 
округом у Козівській селищній об’єд-
наній територіальній громаді. В цьому 
окрузі, за словами заступника керівника 
кластера «Галичина» зі зв'язків з громад-
ськістю  Богдана Кушлика, «Контінентал» 
орендує трохи менше ніж 2 тис. га. За 
кожен гектар, згідно із соціальною про-

грамою, сплачує пайовикам 130 грн 
соціальної допомоги. Гроші люди скеро-
вують на реалізацію корисних ініціатив.

З початку року «Контінентал» уже 
посприяв місцевим у вирішенні кількох 
проблем.

Староста Конюхівського старостин-
ського округу Тарас Рак не з чуток 
знає про те, як «Контінентал» підтримує 
своїх пайовиків. Свого часу він працю-
вав у цій Компанії, йому добре відомий 
механізм розподілу коштів у різні сфери 
життєдіяльності громад. «Контінентал» 
за рішенням пайовиків скеровує гроші 
на різноманітні напрями: благоустрій, 
культуру, медицину, духовність, інфра-
структуру, освіту та інші. Обійнявши 
посаду старости, Тарас Володимирович 
наочно пересвідчився, як допомога від 

«Контінентал Фармерз Груп» змінює 
життя села на краще. Чоловік заува-
жує: представники Компанії у підтримці 
ніколи не відмовляють, із вирішенням 
проблем не зволікають.

Зауважимо, що протягом 2020 року 
«Контінентал» спрямував на реаліза-
цію соціальних проектів для громад  
30,8 млн грн.

«КОНТІНЕНТАЛ» ДОПОМАГАЄ ВІДРОДЖУВАТИ  
ТРАДИЦІЇ ПИСАНКАРСТВА

ЗА СПРИЯННЯ «КОНТІНЕНТАЛ» ОБЛАШТУВАЛИ ПІДХІД  
ДО АМБУЛАТОРІЇ В КОНЮХАХ

Оновлений підхід до амбулаторії в с. Конюхи Оновлений підхід до амбулаторії в с. Конюхи

Учасники майстер-класу у м. Бережани Тернопільської обл.

У процесі створення великодніх оберегів

Учасник майстер-класу в с. Мединя  
Івано-Франківської обл.

Напередодні Великодня серію 
майстер-класів з писанкарства 
для дітей організувала Компанія 
«Контінентал», яка уже кілька 
років поспіль активно популяризує 
проект «Великодня веселка» на 

Західній Україні. «Приблизно п’ять років поспіль 
перед Великодніми святами до 
нас приїжджають і проводять ці 
майстер-класи. Діткам це дуже 
подобається, адже це перш за все 
увага, навчання чогось нового. 
Наші вихованці дуже стараються 
виводити свої унікальні візерунки, 
за цим приємно спостерігати – 
розповідає Оксана Остапчук, дирек-
торка міжрегіонального центру 
соціально-психологічної реабілітації 

дітей у с. Мединя.  

«“Великодня веселка” – це осо-
бливий проект, бо асоціюється в 
нас із теплом та позитивом, які 
ми отримуємо від учасників май-
стер-класів. Напередодні світлого 
свята Воскресіння Господнього ми 
стараємося створити особливу 
атмосферу в навчальних закладах, 
популяризувати традиції писан-
карства, показати красу давнього 
ремесла. Через пандемію нам не 
вдалося провести захід у заплано-
ваних масштабах. Майстер-класи 
відбувалися з дотриманням каран-
тинних вимог, це хоч і ускладнювало 
організацію, але ми раді, що змогли 
в кількох областях реалізувати 
задумане», – зазначив Василь 

Капустинський.

«Коли випадає сніг, керівництво 
“Контінентал” надає нам техніку 
для розчищення доріг. Сприяє й у 
реалізації масштабніших проектів. 
Щороку у чомусь допомагає. Напри-
клад, раніше завдяки Компанії ми 
поміняли в шкільному спортзалі 
вікна, а для благоустрою лікарняної 
території придбали бензопилу, – 
зазначає Тарас Рак. – Цього року 
закупили для наведення ладу в 
окрузі ще одну бензопилу. Також 
упорядковували територію біля 
дільничної лікарні та амбулаторії в 
Конюхах: поклали бруківку, встано-
вили поручні, облаштували зручний 
вхід для відвідувачів цих установ. 
Адже обидва заклади розташовані 

неподалік». 

«У березні “Контінентал Фармерз 
Груп” спрямувала 98 тис. грн  
на облаштування підходу та 
пандуса до амбулаторії в с. Конюхи, – 
розповідає Богдан Кушлик. – Окрім 
цього, взимку ми допомагали селя-
нам з розчищанням доріг від снігу. 
А нещодавно виділили більше ніж  
4 тис. грн на придбання бензопили 

для потреб громади».
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КОЛИ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ СТАЮТЬ  
ПІДІЙМАЛЬНОЮ СИЛОЮ

Компанія «Контінентал Фармерз 
Груп» активно підтримує коопера-
тиви з вирощування, виробництва, 
заготівлі та реалізації лікарської 

рослинної сировини

СОЦІАЛЬНА ІНІЦІАТИВА

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» 
упродовж багатьох років активно співп-
рацює з громадами, на теренах яких 
обробляє землю. Для них торік агрохол-
динг виділив понад 30 млн грн соціальних 
інвестицій, серед іншого й на розвиток 
кооперативного руху. Щоб збільшити кіль-
кість робочих місць на селі, «Контінентал» 
став партнером у впровадженні, зокрема, 
нового проекту «Підтримка зайнятості у 
сільській місцевості, що постраждала від 
пандемії COVID-19 через розвиток малого 
сімейного бізнесу під брендом «Щедре 
Опілля». Його розробило кооперативне 
об’єднання «Файні ґазди». Прикметно, 
що цю ініціативу підтримали спільним 
проектом уряду Швеції та Програми 
розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Поси-
лене партнерство для сталого розвитку». 
Загальний бюджет цієї ініціативи – 
1,6 млн грн, половину з них становлять 
кошти кооперативів та їхніх партнерів. 
Гроші витрачатимуть на створення сімей-
них ферм з вирощування ягід і, що 
примітно, – лікарських рослин. 

ГРИЦИКИ ДОПОМОГЛИ ЗНАЙТИ 
СЕБЕ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Оксана Пасєка мешкає у с. Башківці, 
що входить до Шумської ОТГ. За фахом – 
бухгалтерка, але, зізнається, зі шкіль-
них років дуже любила ботаніку, часто 
зачитувалася про різні рослини. Але 
в дорослому житті збагнути, що вони 
можуть стати її підприємницькою 
справою, допоміг випадок. Наприкінці  
1990-х років п’ять соток земельної ділянки 
не стали обробляти й вони засіялися 
усуціль грициками. Якось приїхав у село 
заготівельник лікарських рослин і поба-
чив цю земельну ділянку. Запропонував 
зібрати з неї врожай. До його поради 
прислухалися. Коли грицики реалізували й 
отримали 4600 грн, не могли не подивува-
тися. Адже тоді це був значний прибуток. 
До того ж очистили город від бур’яну. 
Справа зацікавила, тож Оксана засиджува-
лася у бібліотеках, аби більше дізнатися з 
книг про лікарські трави, вміти розпізнати 
їх. Упродовж двох перших років Оксана 

разом з чоловіком, двома синами та мамою 
зайнялися лише збиранням дикорослих 
рослин, а потім почали й висівати лікарські 
трави на своєму полі, експериментувати, 
окультивовувати, скажімо, ту ж кропиву 
дводомну. Так тривало сім років. Та в сім’ю 
прийшло велике горе, яке певною мірою 
погасило й їхнє підприємницьке горіння. 
Запалити вдалося хіба чотири роки тому. 
2017 року Оксана Пасєка очолила коо-
ператив «Ягідний лан Шумщини». Але 
про лікарські трави її родина не забула. 
Щойно випадала якась вільна година, 
заготовляли дикорослі рослини. «Але моя 
сім’я збагнула, що саме в об’єднанні сіль-
госпвиробників можна досягти доброго 
результату, сформувати відповідну якісну 
товарну партію, кількість, зекономити на 
логістиці, та й юридичні аспекти досить  
непогані», – ділиться думками пані Оксана. 
Тож торішнього лютого створили непри-
бутковий кооператив з вирощування та 
збирання лікарських рослин «Трави Терно-
пілля». Але вже цього року переходять на 
єдиний податок, бо «треба щось сплачувати 
й державі». У складі цього об’єднання – 
12 осіб, і не лише із Оксаниного села, а й 
сусідніх.

Минулого року Пасєки вирощували на 
особистому господарстві по кілька соток 
нагідок, мальви мавританської, чорнобрив-
ців, ехінацеї, ревеню. Зараз, власне, сушать 
корінь ревеню. Уклали вже угоду на його 
постачання за кордон, це стане першою 
експортною операцією кооперативу. 

Пані Оксана мовить, що для заготівлі 
лікарських рослин будь-яка пора завжди 
добра. Взимку збирали бруньки тополі, 
берези, сосни, вільхи, шишки деяких 
дерев. Навесні ж займаються корінням 
кульбаби, живокосту, лопуха, ревеню… 
Заготовляють і кору дуба, осики, тополі, 
верби. Незабаром сушитимуть кропиву 
дводомну, зеленчук жовтий та інші рос-
лини. За державною підтримкою торік 
закупили чотири малі сушарки, «Кон-
тінентал Фармерз Груп» надав фінансову 
допомогу в розмірі 200 тис. грн на пово-
ротній основі. Проте сталася біда: через 
коротке замикання в електромережі  
виникла пожежа, під час якої згоріли сушки 
та пакувальне обладнання. Вже збудували 
велику стаціонарну сушарку, поставили 
котел, вентилятори. Тепер можуть сушити 
лікарські трави на промисловій основі.

Головне – не розчаровуватися, твердить 
Оксана Пасєка. Початківцям з вирощування 
та заготівлі лікарських рослин радить мати 
велике терпіння до цієї справи, бо вона, 

нехай і працемістка, копітка, немехані-
зована, зате прибуткова. І власні слова 
пані Оксана ілюструє простим, але наг-
лядним прикладом: «На початку 2000-х 
років збирати лікарські трави ми їздили 
велосипедом, згодом, реалізувавши їх, 
вдалося придбати два коні, відтак – уже 
автомашину «Жигулі», а потім – «Ниву». 
Лікарські рослини стали для нас підіймаль-
ною силою».

НЕ НАГІДКАМИ ЄДИНИМИ

У Саранчуківській об’єднаній терито-
ріальній громаді на Тернопіллі завдяки 
співпраці з Компанією «Контінентал 
Фармерз Груп» діє кілька сільськогоспо-
дарських обслуговувальних кооперативів. 
Голова цієї ОТГ Володимир Петровський 
каже, що у с. Волощина заснували «Воло-
шковий край», учасники якого займаються 
заготівлею малини, пакетним бджіль-
ництвом, виробництвом меду та іншої 
продукції пасічництва. Ще одне об’єднання 
з бджільництва створили наприкінці цьо-
горічного березня у Шумлянах. Лікарські 
рослини саранчуківців також надто заці-
кавили, тож організували кооператив 
«Добрий продукт», у складі якого нині 
10 осіб. Петро та Ірина Русини теж всту-
пили до нього. Торік вирішили засіяти 
вісім соток землі нагідками. І хоч не все 
вдалося зібрати, отриманим прибутком з 
реалізації лікарської рослинної сировини 
задоволені. «З її збутом клопоту не було, – 
мовить пан Петро. – Зараз кооперуємося 
й виходитимемо на велику партію зби-
рання лікарських рослин». Цього року 
Русини висіватимуть знову нагідки, а 
також ехінацею, мальву мавританську. 
Засадили земельну ділянку у десять соток 
обліпихою. Могли б і більше, але наразі є 
проблеми із закупівлею її саджанців.

Вирощуванням лікарських рослин 
у Саранчуківській громаді починають 
перейматися дедалі більше людей. Перші 
ділянки під мальву мавританську, ехінацею 
та нагідки, скажімо, цієї весни запланували 
відвести три місцеві вчительки. 

А от Ольга Мацишин із с. Яструбово Куп-
чинецької ОТГ захопилася вирощуванням 
шафрану посівного. 600 цибулинок замо-
вила в Олега Демченка з Херсонщини, 
його плантації цієї рослини з родини пів-
никових побачила в телеефірі, інформація 
дуже зацікавила Ольгу.  Висушені маточки 
шафранових квіток використовують не 
лише в харчовій промисловості, передусім 
як пряність, а й у фармакології. На Терно-
пільщині такий шафран зацвітає восени. 
Торік на Ольжиному городі він цвів аж до 
листопада. 

Вирощування квітів, декоративних  
кущів – це давнє захоплення пані Ольги, 
тепер воно переростає у справу. Зараз 
Ольга Мацишин очолює кооператив 
«Файна ягідка», який, як уже випливає із 
самої назви, наголос ставить на культи-
вуванні ягідних культур, а саме малини, 
суниці, полуниці. Тепер ось тут зацікави-
лися й лікарськими рослинами.  

ТРАВ’ЯРНЯ ПРУДИВУСІВ

Микола Прудивус – не вусань і не крути-
вус, як стверджує його прізвище, зате він 
справжній умілець вирощування лікар-
ських рослин. Неодноразово виступав як 
лектор та експерт на семінарах з лікар-
ських трав, який організовувала Компанія 
«Контінентал Фармерз Груп». Наприкінці 
березня у с. Стара Ушиця на Хмельнич-

чині, де живе й господарює Микола 
Петрович, навідався цілий «десант» 
представників сільськогосподарських 
обслуговувальних кооперативів з Тер-
нопільщини, аби повчитися, запозичити 
досвід. Побували на полі, відвідали цех 
із сушіння рослинної сировини, цікави-
лися виробництвом, зокрема випуском 
фіточаїв.  «Духмяний вечір», «Зелений 
полудень», «Перлини Бакоти», «Імунний», 
«Чайні посиденьки» «Солодкі сни» – не 
лише прекрасні назви, а насамперед – 
збір різних трав, ягід, квітів, листя за 
певним лікувальним призначенням. Пан 
Микола виробництвом, заготівлею та 
реалізацією лікарської рослинної сиро-
вини займається в приватній справі 
з 2000 року. Разом  з ним трудяться 
на полях і в цеху дружина, два сини, 
невістка та п’ятеро найманих працівни-
ків. Вирощують ромашку, нагідки, мелісу, 
м’яту, шавлію, ехінацею, валер’яну, роз-
торопшу. Дикорослі рослини майже 40 
видів заготовляють і також закупову-
ють. Незабаром на вході до Миколиної 
господарки з’явиться арка з написом 
«Трав’ярня сім’ї Прудивусів». Назва нова, 
але й надалі Микола Петрович присвя-
чуватиме себе старій, добрій, а точніше, 
справі всього свого життя – вирощу-
ванню лікарських рослин.

НЕ ПОЛИШАЮТЬ ПОЗА СВОЄЮ 
УВАГОЮ Й ШКІЛЬНУ МОЛОДЬ
 
Як допомагатиме «Контінентал Фармерз 

Груп»» людям, які займатимуться вирощу-
ванням лікарських рослин? Василь-Яків 
Капустинський, провідний менеджер 
соціально-інвестиційного відділу, каже, 
що в Компанії на постійній основі діє 
програма підтримки кооперативів, у 
багатьох напрямах можна співпрацювати 
з агрохолдингом. Треба хіба надіслати 
аплікаційну форму, заявку на отри-
мання фінансової допомоги: поворотної  
(до 200 тис. грн) терміном на два роки, 
а якщо це новостворений СОК, компа-
нія надає 50 тис. грн без повернення 
за умови співфінансування хоча б  
20 відсотків, це мотивує людей займатися 
обраною справою.

Тепер почали втілювати масштабний 
проект, який покликаний протидіяти 
негативним наслідкам безробіття. Його 
назва – «Підтримка зайнятості у сільській 
місцевості, що постраждала від пан-
демії COVID-19 через розвиток малого 

Микола Прудивус із смт Стара Ушиця Хмельницької області ознайомлює з процесом  
сушіння лікарських рослин

Ольга Мацишин, голова кооперативу «Файна ягід-
ка» із с. Яструбово Купчинецької ОТГ на Тернопіллі, 

порається на плантації лікарських рослин
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сімейного бізнесу під брендом «Щедре 
Опілля». Суть цієї соціальної ініціативи 
полягає у створенні кластера «Щедре 
Опілля» на теренах Зборівської, Козів-
ської, Підгаєцької, Саранчуківської та 
інших об’єднаних  територіальних громад. 
Кажучи інакше, це є співпраця органів 
місцевого самоврядування, кооперативів, 
домогосподарств, фермерів-одноосібни-
ків. Цей Проєкт підтримали уряд Швеції 
та Програма розвитку ООН (ПРООН) 
в Україні «Посилене партнерство для 
сталого розвитку». Наукову базу забезпе-
чують виші – був укладений меморандум 
із Західноукраїнським національним 
університетом, Тернопільським націо-
нальним педагогічним університетом ім. 
В. Гнатюка. «Контінентал» є також парт-
нером цієї ініціативи й організовує різні 

семінари, навчальні поїздки для тих, хто 
прагне здобути знання в певній царині. 

Вирощування лікарських трав – вигід-
ний бізнес, є високомарженальним. 
Маючи певну земельну ділянку, можна 
подбати про добрий заробіток тим же 
пенсіонерам, безробітним, це додатковий 
дохід усім, хто любить працю. Прикметно, 
що «Контінентал Фармерз Груп» не поли-
шає поза своєю увагою й шкільну молодь. 
Для неї, зокрема, вже кілька років ого-
лошує конкурс «Розумний город», аби 
дізнатися, хто з юнаків чи дівчаток уміє 
дотримуватися технологій у вирощу-
ванні сільськогосподарських культур і 
відобразити це у власному відеоблозі. 
За словами Василя-Якова Капустинського, 
досі це змагання стосувалося лише горо-
дини. Відтепер йтиметься про лікарські 

рослини. На двох сотках присадибної 
ділянки, яку виділять синові чи доньці 
батьки, Компанія надаватиме їм насіння, 
технологічну карту вирощування деяких 
культур, а саме мальви мавританської, 
чорнобривців, нагідок махрових, ехінацеї 
пурпурової. Для охочих пропонуватимуть 
посіяти й рядок кульбаби. Переможців 
визначатиме колегія суддів, до якої 
ввійдуть працівники агрохолдингу «Кон-
тінентал Фармерз Груп», регіональні 
менеджери та виробники – члени міс-
цевих кооперативів. «Окрім цікавого 
досвіду, юнь під час конкурсу здобуде 
передові агрономічні знання, а також 
цінні призи. До того ж вирощені лікарські 
трави зможуть самі реалізувати».

Микола ШОТ
Джерело: «Урядовий кур’єр»

Свій внесок у цю добру справу 
зробила також соціально відпо-
відальна Компанія «Контінентал 
Фармерз Груп», яка плідно співпра-
цює з медичними закладами п’ятьох 

областей  

Лікарня у м. Шумськ, що на Терно-
пільщині, є лікувально-профілактичною 
установою вторинного рівня. Три роки 
тому з бюджетної установи вона стала 
комунальним некомерційним підприєм-
ством. За цей час тут уперше провели 
лапароскопічну холецистектомію, а 
відтак і лапароскопічну гінекологічну 
операцію, діагностичну гістероскопію, 
взялися й за відеоендоскопічні обсте-
ження. Впроваджуючи нові медичні 
послуги, прагнуть оновити також матері-
ально-технічну базу, приміщення закладу 
та відповідно облаштувати-обладнати їх.

Дитяче відділення, скажімо, капітально 
ремонтували хіба ще три десятиріччя 
тому. Певна річ, що протягом цього 
періоду вдавалося робити тут якісь 
радше косметичні ремонти. Взятися ж 
за його оновлення в лікарні, звичайно, 
бажали чи навіть, можна сказати, мріяли 
роками, але фінансова неспроможність 
не дозволяла здійснити задумане. Аж 
доки менеджменту закладу не вда-
лося налагодити тісну співпрацю між 
соціально відповідальним бізнесом, а 
це – Компанією «Контінентал Фармерз 
Груп». Цей агрохолдинг активно від-
гукується на різні потреби як своїх 
пайовиків, так і місцевих громад, 
на території яких обробляє землю.  
2020 року соціальні інвестиції «Кон-

тінентал» становили понад 30 млн грн, 
зокрема на запити медицини Компанія 
витратила більше ніж 10 млн грн. Уза-
галі холдинг про виконані податкові та 
соціальні зобов'язання завжди звітує 
вчасно та детально. Адже вважає 
фундаментальним для себе принципом – 
бути відкритим у відносинах зі своїми 
пайовиками та громадами. На власному 
офіційному сайті «Контінентал» створив 
навіть мапу соціальної відповідальності, 
де кожен охочий може ознайомитися з 
результатами такої доброї діяльності. 

На теренах Шумського р-ну, за сло-
вами заступника керівника кластера 
«Полісся» зі зв’язків з громадськістю 
Миколи Вальчука, Компанія «Контінен-
тал Фармерз Груп» працює 10 років та 
обробляє тут 8,5 тис. га землі. Має понад 
6 тис. пайовиків. Чимало з них, звісно ж, 
лікуються у Шумській лікарні. В Компа-
нії це добре усвідомлюють, тож завжди 
підтримують лікувально-профілактичний 
заклад у втіленні його проектів.

За останні чотири роки агрохол-
динг надав допомогу лікарні на 
майже півмільйона гривень. Спочатку 
перейнявся придбанням автомобіля 
швидкої медичної допомоги, що був 
украй потрібен лікарні у Шумську, потім 
ремонтом ліфта. Як каже головний лікар 
Андрій Бобровський, часто бувало, що 
медикам доводилося брати пацієнта, 
який не міг пересуватися, на стілець чи 
крісло й нести сходами на другий або 
третій поверхи. Зараз завдяки пола-
годженому ліфту хворий і на візочку, і на 
милицях може сам добратися на горішні 
поверхи.

Важливо для лікарні було капітально 
відремонтувати клініко-діагностичну 

лабораторію. Адже 20 років її не 
оновлювали. Відремонтувати за всіма 
теперішніми стандартами цей підрозділ 
у лікарні змогли власним коштом, а от 
на облаштування кількох лаборатор-
них кабінетів новими меблями грошей 
не було. Відгукнувся «Контінентал».  
120 тис. грн гривень виділив на закупівлю 
сучасних меблів. Щойно торішнього 
березня в країні розпочався жорсткий 
карантин через спалах коронавірус-
ної інфекції, з агрокомпанії надійшло 
повідомлення, що готові закупити для 
медзакладів  засоби індивідуального 
захисту. І закупили. Взагалі «Контінен-
тал» подбав про придбання масок, 
респіраторів, рукавичок, інших засобів 
індивідуального захисту, дезінфекторів 
для кожного села, де мешкають його 
пайовики. Сумарно така протиковідна 
підтримка в Шумському р-ні обійшлася 
агрокомпанії в 350 тис. грн.

Зрештою, в лікарні коштів завжди 
не вистачає, а це означає, що почи-
нати нову справу не досить легко. 
До лікарняних коштів на оновлення 
цього медичного підрозділу ще майже  
100 тис. грн доклав агрохолдинг. На 
вимогу часу потурбувався й про при-
дбання кисневого концентратора, а 
отже, додатково виділив 38,4 тис. грн.

Примітно, що до ремонту дитячого 
відділення свою лепту вирішили внести 
й двоє шумчан. Вони самі виявили таке 
бажання. Доброчинці Віктор Пивовар 
і ще одна пані, яка виховує трійко 
діток, але не захотіла називати власне 
прізвище, найняли бригади, які від-
ремонтували дві палати, щоправда, 
будівельні матеріали надала лікарня. 

Очільник Шумської лікарні Андрій 
Бобровський зазначив, що капітально 
ремонтувати дитяче відділення вирі-
шили у два етапи. Першу частину 
відкрили напередодні Новоріччя. Як 
запевняє Андрій Євгенійович, дітки, яких 
доправляють до лікарні, чи не переду-
сім біжать в ігрову кімнату, забуваючи 
там на якийсь час про хворобу чи біль. 
Навіть коли покращується загальний 
стан після проведення операції, хлоп-
чики чи дівчатка також хочуть відвідати 
ігрову кімнату. Тепер її не просто довели 
до ладу. До цієї кімнати закупили й нові 
іграшки, різний інвентар. Художники 
добре попрацювали над оформленням 
улюбленого приміщення дітвори.

Утім, у відремонтованих палатах 
хворі дітки теж мають розраду. Адже 
обладнали палати не лише новими сан-

вузлами, провели, зважаючи на нинішню 
ситуацію з поширенням коронавірусної 
інфекції, киснепровід, а й придбали 
телевізор, завдяки якому хлопчики та 
дівчатка можуть переглядати мульт-
фільми рідною українською мовою. 
Медики стверджують, що анімаційні 
фільми також допомагають дітям зняти 
на певний час больові відчуття, недужі 
добре витримують чи не бояться різних 
медичних призначень, бо їхня увага 
радше зосереджена на мультиплікацій-
них персонажах.  

Людмила Окренець уже 16 років є 
завідувачкою дитячого відділення. Каже, 
що торік тут лікувалися 600 хлопчиків і 
дівчаток. Узагалі ж цей медпідрозділ 
розрахований на 15 ліжок, дітки можуть 
перебувати з мамами. Зараз може функ-
ціонувати на повну потужність. Другий 
етап капітального ремонту відділення 
планують розпочати у 2021-му.

«Контінентал», звичайно, допомагатиме 
Шумській лікарні втілювати нові проекти 
і цього року. Задумів же, ініціатив у 
головного лікаря багато. «І що важливо – 
крок за кроком він їх утілює», – 
підкреслює голова Шумської об’єднаної 
територіальної громади Вадим Бояр-
ський. І з приємністю зазначає, що в 
лікарні лікуються не лише пацієнти 
з місцевої ОТГ, а й сусідніх, навіть із 
Хмельницької та Рівненської обл. 

Микола ШОТ
Джерело: «Урядовий кур’єр»

У ЛІКАРНІ ШУМСЬКОЇ ГРОМАДИ НА ТЕРНОПІЛЛІ 
ДІТКИ ЛІКУЮТЬСЯ В ОНОВЛЕНОМУ ВІДДІЛЕННІ 

Ігрова кімната після оновлень

Відремонтований коридор дитячого відділення

Петрові Русину, учасникові кооперативу «Добрий 
продукт» із Саранчуків на Тернопільщині, цікавий 
асортимент лікарських рослин для приготування 

фіточаю

Відскануйте,  
щоб переглянути 

відео



Вже 29 років разом працюємо та розвиваємо наш край
Інформаційний бюлетень Компанії «Контінентал Фармерз Груп»

Випуск №7 (28), 
травень 2021 року

Тернопільщина/Львівщина/Хмельниччина/Чернівеччина/Івано-Франківщина

10

«КОНТІНЕНТАЛ» ДОЛУЧИВСЯ ДО РЕМОНТУ 
НАРОДНОГО ДОМУ У ВЕЛИКИХ ПІДЛІСКАХ

«КОНТІНЕНТАЛ» ПРОДОВЖУЄ ПІДТРИМУВАТИ 
МЕДИЦИНУ: УКОМПЛЕКТОВАНІ МЕДИЧНІ СУМКИ 

ОТРИМАЮТЬ ЩЕ 66 ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Компанія «Контінентал Фармерз 
Груп» дбає не лише про високі врожаї 
та використання в агровиробництві 
найсучаснішого обладнання й новіт-
ніх технологій. Політика «Контінентал» 
передбачає турботу про мешканців 
населених пунктів, де Компанія обробляє 
землю. Саме тому «Контінентал Фармерз 
Груп» спрямовує соціальні інвестиції та 
реалізує безліч корисних проектів для 
місцевих.

За кожен гектар орендованої землі 
«Контінентал» скеровує на потреби 
громади 130 грн. Жителі того чи іншого 
населеного пункту мають змогу само-
стійно визначити напрям, куди буде 
залучено кошти. Цю можливість нео-
дноразово використовували мешканці 
Дідилівської сільської ради, а тепер – 
однойменного старостинського округу. 
Адже на цій території, за словами 
заступника керівника кластера «Кам’янка- 
Бузька» зі зв'язків з громадськістю 
Дмитра Мороза, «Контінентал Фармерз 
Груп» обробляє 1968 га землі.

Місцеві жителі спільно вирішили 
спрямувати соціальну допомогу від 
«Контінентал» на оновлення фасаду 
народного дому в с. Великі Підліски. 
«Звернувши увагу на потреби громади, 

Компанія торік виділила на ремонт 
цієї будівлі 160 тис. грн, а на початку  
2021 року – ще 200 тис. грн, щоб оновити 
фасад, – зазначає Дмитро Васильович. – 
Співпраця між «Контінентал» і жителями 
громади міцна та дієва, є взаєморозу-
міння і бажання й надалі реалізовувати 
корисні проекти».

Слова  заступника керівника клас-
тера «Кам’янка-Бузька» зі зв'язків з 
громадськістю  підтверджує колишня 
голова Дідилівської сільської ради 
Валентина Сумка. Вона зауважує, що 
трансформацією народного дому задо-
волена, як і мешканці навколиш ніх 
сіл. Як розповідає Валентина Воло-
димирівна, громада спільно захотіла 
залучити кошти від «Контінентал» на 
оновлення народного дому у Великих 
Підлісках. Сьогодні всі роботи вико-
нано, споруда має гарний вигляд і 
повноцінно функціонує.

«Контінентал Фармерз Груп» щороку 
надає допомогу громаді, оперативно 
відгукується на проблеми людей, – 
зауважує Валентина Сумка. – Раніше 
Компанія також долучалася до 
ремонту актового залу у місцевій 
школі та перекриття даху навчального 
закладу, фінансувала водовідведення 

народного дому. Виділила кошти і на 
дитячий майданчик».

«Контінентал» обробляє землі 
в Івано-Франківській, Львівській, 
Тернопільській, Хмельницькій та Чер-
нівецькій обл. Протягом 2020 року 

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» 
скерувала на підтримку всіх громад 
30,8 млн грн. Серед напрямів соці-
альних інвестицій – медицина, освіта,  
спорт, благоустрій, інфраструктура, 
духовність та інші. 

«Контінентал Фармерз Груп» продов-
жує централізований медичний проект, 
в межах якого сільські ФАПи та амбула-
торії отримують укомплектовані медичні 
сумки та багаторазові халати. На початку 
квітня сумки передали у фельдшер-
сько-акушерські пункти та амбулаторії 
сіл, де працює кластер «Галичина» Ком-
панії «Контінентал». А це колишній 
Козівський, Зборівський, Збаразький, 
Бережанський р-ни Тернопільської обл. 
та Перемишлянський р-н Львівської обл. 

Проект започатковано чотири роки 
тому. Тоді першими медичні сумки 
отримала частина ФАПів Тернопільської 
обл. Після схвальних відгуків Компанія 
вирішила розширити географію про-
екту та закупила інвентар у медзаклади 
Хмельниччини. Тоді охопили медзаклади 
районів, де обробляють землю кластери 
«Тернопіль», «Полісся» та «Поділля». 
Цього року ініціативу продовжили. 
Сьогодні загалом 122 такі сумки допо-
магають медикам вчасно та якісно 
виконувати свою роботу. 

У 2021 році до проекту вирішили долу-
чити села, де обробляє землі кластер 
«Галичина». Це, відповідно, 66 медичних 
закладів, серед яких ФАПи, амбулаторії та 
одна дільнична лікарня. Козівська тери-
торіальна громада – одна з перших, хто 
отримав медичний інвентар. Директорка 
Козівського центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги Зоряна Пончко 
схвально відгукується про допомогу 
з боку Компанії. За її словами, попри 
карантинні заходи кількість викликів 
не зменшується – навіть навпаки, тому 
мобільність медперсоналу важлива в 
таких умовах. 

Кожна сумка містить усе необхідне, 
щоб провести якісний первинний огляд 
пацієнта і надати невідкладну допо-
могу: ампульницю, тонометр, стетоскоп, 
термометр та інші медичні інструменти 
спеціального призначення. Вартість такої 
сумки – майже 4 тис. грн. Усього від почат-
 ку реалізації проекту на придбання сумок 
та халатів витрачено понад 450 тис. грн.  

Марія Стадник, медична сестра загаль-
ної практики сімейної медицини у ФАПі 
с. Криве Козівської ТГ, уже отримала 
сумку й наголошує на її практичності.

Медицина залишається пріоритетною 
сферою, якій посильно допомагає Ком-
панія «Контінентал». Торік на втілення 
медичних проектів вона виділила понад 
10 млн грн. Сільська медицина потребує 
підтримки, адже отримати медичну допо-
могу вчасно та на місці для селян інколи 
є життєвою необхідністю. Цей проект 
також спрямований на допомогу ФАПам та 
амбулаторіям у селах присутності Компанії. 
Його поширення у селах інших районів та 
областей – у планах агрохолдингу.  

Оновлений фасад народного дому в с. Великі Підліски

Зоряна Пончко, директорка Козівського центру 
ПМСД, оглядає склад сумки

Марія Стадник та Дарина Тиркало, медсестри ФАПу в с.Криве, з новою мобільною сумкою

«У моєму підпорядкуванні пере-
буває 27 ФАПів, з них 18 – у селах, де 
Компанія “Контінентал” обробляє 
землі. Підтримку від аграріїв отри-
муємо регулярно: допомагали нам 
необхідними засобами захисту на 

початку карантину, сприяють 

«У Козівському центрі первин-
ної медико-санітарної допомоги 
працюю вісім років, тут – уже другий 
рік. Ми обслуговуємо виклики додому, 
найбільше звертаються пацієнти 
з гіпертонією та загостреннями 
хронічних хвороб. Часто доводиться 
діяти оперативно, і коли в сумці все 
чітко розкладене по місцях, є окре-
мий пенал на ампули, це значно 
пришвидшує нашу роботу», – зазна-

чила Марія Стадник.

фінансово під час ремонтів 
сільських ФАПів та амбулаторій. 
Сьогодні закупили спецсумки, які 
стануть у пригоді нашим медикам. 
Зараз працівники забезпечені руч-
ними кладками, однак вони не такі 
функціональні. Отримані сумки 
більші за розміром, мають зручне 
зонування та укомплектовані 
базовими приладами. Крім того, 
додатково аграрії придбали для 
медиків якісні багаторазові халати», – 
розповіла директорка Козівського 
центру первинної медико-санітарної 

допомоги Зоряна Пончко.

«Ми активно працюємо в селах 
нашої присутності, допомагаємо 
різним сферам, серед яких і медична. 
Сподіваємось, що мобільні сумки ста-
нуть вірними помічниками медиків і 
служитимуть багато років. Компанія 
не планує зупинятись та хоче пере-
дати такі ж укомплектовані дарунки 
медикам у населені пункти Львівщини, 
Івано-Франківщини та Чернівеччини», – 
зазначив Богдан Кушлик, заступник 
керівника кластера «Галичина» зі 
зв’язків з громадськістю Компанії 

«Контінентал».

Відскануйте,  
щоб переглянути 

відео
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«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» У ВЕЛИКОМУ ЛЮБІНІ 
ВСТАНОВИЛА НОВУ ЗУПИНКУ

У ПЛУЖНЕНСЬКІЙ ГРОМАДІ 
МІЦНІЄ СПІВРОБІТНИЦТВО  

З «КОНТІНЕНТАЛ»

Відтепер очікування громадського 
транспорту для мешканців с. Великий 
Любінь Городоцького р-ну Львівської 
обл. буде комфортнішим та безпечнішим. 
Зупинку встановили в досить короткі 
терміни, проте з дотриманням усіх норм 
та стандартів. Після звернення місцевих 
мешканців щодо облаштування зупинки 
«Контінентал» активно взявся за цю 
справу. 

Місцеві жителі результатом задово-
лені: кажуть, що переваги відчули вже 
під час першого дощу.  

Саме в с. Великий Любінь Городоць-
кого р-ну розташована база кластера 
«Самбір», тож у Компанії радіють, що 
і селянам з такого сусідства є велика 
користь. 

У селі кажуть, що з «Контінентал 
Фармерз Груп» радо співпрацюватимуть 
і надалі. 

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» 
працює на теренах п’яти областей Захід-
ної України із соціальним бюджетом, що 
дає змогу аграріям підтримувати своїх 
пайовиків, реалізуючи соціальні про-
екти в різних галузях у тих населених 

пунктах, де вони проживають. Упро-
довж 2020 року вже виділено понад  
30 млн грн на втілення соціальних ініці-
атив на території присутності Компанії. 

«Контінентал Фармерз Груп» тривалий 
час співпрацює з Плужненською сільською 
об’єднаною територіальною громадою. 
На потреби місцевих мешканців Компанія 
спрямовує кошти в межах реалізації різ-
номанітних проектів. Жителі ОТГ, зокрема, 
мають змогу покращити ситуацію з меди-
циною, освітою, скерувати гроші у спорт, 
духовність або культуру.

Старший менеджер з питань регіо-
нального розвитку кластера «Полісся» 
Компанії «Контінентал Фармерз Груп» 
Юрій Осташевський зазначає, що спів-
робітництво між Плужненською ОТГ і 
Компанією тільки міцніє. У «Контінентал» 
не з чужих слів знають, як живеться меш-
канцям громади, про що вони мріють та 
чим переймаються. А коли ОТГ очолив 
новий голова, представники Компанії 
зустрілися з ним, щоб детально розпові-
сти про інвестиції «Контінентал Фармерз 
Груп» у соціальні проекти. Адже Компанія 
підтримує розвиток населених пунктів у 
всіх регіонах своєї присутності.

Про сприяння Компанії голова 
Плужненської ОТГ Віталій Мартинюк 
відгукується лише позитивно. За його 
словами, «Контінентал» швидко реагує 
на прохання селян, максимально сприяє 
у вирішенні проблем населених пунктів.

Староста М’якот Раїса Герасимчук також 
наголошує на позитивних результатах 
спільної діяльності: «Компанія допомагала 
нам і допомагає, люди співробітництвом 
задоволені».

За словами Віталія Мартинюка, «Кон-
тінентал Фармерз Груп» з початку  
2021 року вже кілька разів виділяла 
кошти на потреби громади. Компанія 
посприяла в придбанні акумулятора й 
літніх шин для шкільного автобуса. Окрім 
цього, допомогла М’якотівській сільській 
раді подолати наслідки негоди, коли 
внаслідок сильних снігопадів життя села 
було паралізоване. Тоді, щоб допомогти 
пайовикам, «Контінентал» надав свою 
техніку, якою розчистили головні дороги.

Віднедавна у М’якотах виникла потреба 
придбати багатофункціональний пристрій 
(принтер, сканер та копіювальний апарат). 
«Ця техніка необхідна працівникам 
сільради у зв’язку з утворенням земель-
ного відділу. Ми виділили кошти, щоб її 
купити», – зазначає Юрій Осташевський.

Зв’язок із пайовиками ОТГ Компанія 
наразі підтримує не через збори пайови-
ків, як зазвичай, а завдяки депутатам. Такі 
корективи вніс загальнонаціональний 
карантин. Проте навіть ситуація з коро-
навірусом не заважає громаді спільно з 
«Контінентал Фармерз Груп» окреслювати 
нові проекти – невдовзі у М’якотах з 
допомогою «Контінентал» планують помі-
няти вікна в опорній школі та взятися за 
капітальний ремонт котельні.

Нова техніка для М’якотівської  
сільської ради

Нова автобусна зупинка для мешканців  
с. Великий Любінь

«Ми розказали новообраному 
голові громади про соціальну 
допомогу “Контінентал”, котру 
Компанія надає селянам з розра-
хунку за гектар орендованої землі. 
Тобто за один гектар землі в обро-
бітку Компанія сплачує 130 грн на 
втілення корисних для громади 
ініціатив. Оскільки у с. М’якоти в 
нас залучено 1300 га, а в Плужному – 
600 гектарів, то місцеві можуть роз-
раховувати на вагому підтримку», – 
зазначає Юрій Осташевський.

«Компанія, звісно, відгукнулася, 
щоб допомогти громаді. Ми спів-
фінансували цей мікропроект, 
спільно зі старостою села знайшли 
підрядника. Вартість однієї зупинки –  
50 тис. грн, а таких у селах Вели-
колюбінської ОТГ встановлено аж 
п’ять. Також минулого року виділили  
40 тис. грн, щоб змонтувати дитя-
чий майданчик», – розповів заступник 
керівника кластера «Самбір» зі 
зв’язків з громадськістю Компанії 

«Контінентал» Андрій Тильчак.

«Нові зупинки неабияк сподобались. 
Вони мають сучасний вигляд, і наше 
село стає схожим на європейські. 
Тепер чекати автобус приємніше, 
адже є місця для сидіння, та й негоду 
маємо де переждати», – розповідає 
Павло Дмитрасевич, який живе в  
с. Великий Любінь. 

«Наші відносини з агрохолдингом 
будуть тривалими, адже він орендує 
в нас землі, – говорить голова Велико-
любінської об’єднаної територіальної 
громади Йосип Фабрига. – Та ми пра-
цюємо не лише над встановленням 
таких об’єктів, аграрії надають ще й 
соціальну допомогу в інших напрямах. 
Ось, наприклад, у 2020 році закупили 
насіння трави для футбольного 
поля, взимку роздають солодощі до 
Дня святого Миколая, неабияк допо-
могли закладам охорони здоров’я на 
початку пандемії».

ЩО ПРОПОНУЄМО? 

Грантовий конкурс для підтримки створення молодіжних  
центрів у сільських населених пунктах, реалізований у межах 
програми корпоративної соціальної відповідальності Компанії 
«Контінентал Фармерз Груп».

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ? 

До участі запрошуємо територіальні громади,  
де Компанія веде свою діяльність.

ЯКИЙ РОЗМІР ГРАНТУ? 

У межах оголошеного конкурсу буде відібрано не більше ніж дві 
заявки, що візьмуть участь у реалізації проекту. Максимальний 
розмір гранту – 100 тис. грн.

ЦІКАВЛЯТЬ ДЕТАЛІ? 

Детальну інформацію про конкурс та форму для подання заявки 
можна знайти на сайті Компанії «Контінентал» https://cfg.com.ua/.

КОЛИ ПОДАВАТИ ЗАЯВКУ? 

Термін подавання заявок – до 31 травня 2021 року.

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ? 

Пишіть нам на е-скриньку amykhailytsia@cfg.com.ua

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС НА 
СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ 

ЦЕНТРІВ
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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 В М. КИЇВ:  
вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24, 
 блок А (3 поверх), м. Київ, 01601, 
Україна

ПРЕДСТАВНИЦТВО В 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: 

Інформаційний бюлетень Компанії «Контінентал Фармерз Груп»  
«НАШ КОНТИНЕНТ».  

Тираж – 181 000 прим.  
Відповідальна за випуск Ірина Пискур.

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 повідомлен-
ня на автовідповідач.

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

 
             ШАНОВНІ ПАЙОВИКИ АГРОХОЛДИНГУ «КОНТІНЕНТАЛ»!
 ІНФОРМУЄМО ВАС ПРО ТЕ, 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 АВТОВІДПОВІДАЧ.

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

+380 80 050 88 05
(В МЕНЮ ВИБОРУ НАТИСНУТИ 2)

КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»  
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!

ВАКАНСІЯ РЕГІОН
Агроном блоку/масиву Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 

Львівська, Івано-Франківська обл.

Механік Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Львівська, Івано-Франківська обл.

Тракторист Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Львівська, Івано-Франківська обл.

Електрик с. Чуква (Самбірський р-н, Львівська обл.)

Старший механік с. Росохач (Коломийський р-н,  
Івано-Франківської обл.)

Електромеханік 
с. Людвище (Кременецький р-н,  
Тернопільська обл.), с. М'якоти  
(Шепетівський р-н, Хмельницька обл.)

Завідувач лабораторії с. Новосілки-Гостинні  
(Самбірський р-н, Львівська обл.)

Завідувач господарства м. Борщів (Тернопільська обл.)

Машиніст автогрейдера с. Людвище (Кременецький р-н,  
Тернопільська обл.)

Водій КамАЗу смт Великі Бірки  
(Тернопільський р-н, Тернопільська обл.)

Водій навантажувача  Тернопільська, Хмельницька, Львівська обл.

ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО ВСІ ВАКАНСІЇ У ВАШОМУ РЕГІОНІ:

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

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

Тернопільська обл. (м. Хоростків 
Чортківського р-ну, Тернопільський р-н) 
Каракоцюк Уляна +380 67 413 40 62

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

Тернопільська обл. (с. Васильківці 
Чортківського р-ну, Тернопільський р-н)
Мальська Ірина +380 67 742 05 76 
(картопляні склади) 

Чернівецька обл.  
(Чернівецький р-н.)
Кашул Катерина +380 67 233 19 60 

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

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

Львівська обл. (Львівський р-н) – КХП 
Мойсеєва-Гайдук Тетяна  
+380 67 742 01 75
(картопляні склади)

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

ЯКЩО ВАС ЦІКАВЛЯТЬ ВАКАНСІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОФІСІ, ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

Чернета Ольга +380 67 413 41 56
Дудяк Юлія +380 67 674 82 15

Ліхновська Ірина +380 67 674 82 15

Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну 
плату, безкоштовне проживання в гуртожитках  

Компанії, триразове харчування

Якщо вас зацікавила вакансія, надсилайте своє резюме 
на електронну скриньку hr@cfg.com.ua. Не знайшли 
відповідну вакансію, але зацікавлені працювати саме 
в нашій Компанії? Отримайте більше можливостей для 
зв’язку з нами, використовуючи чат-бота у Telegram 
(зіскануйте QR-код за допомогою вашого смартфона 
або переходьте за посиланням: 
https://t.me/vakancycfg_bot). 


