
 Компанія завершила молотити 
озимий ячмінь, під який відведено 
11,4 тис. га. Триває збір озимого ріпаку 
і пшениці. Запланована площа під ці 
культури — 34,6 тис. га та 40,1 тис. га 
відповідно. Всього під час літніх жнив 
«Контінентал» планує зібрати врожай 
із загальної площі 86,2 тис. га.

У Компанії зазначають, що цього-
річна збиральна кампанія триває  
відповідно до планів. Погодні умови, 
які її супроводжують, сприятливі. 

Під час жнив на полях «Контінентал» 
працюватиме 113 комбайнів. Після збору 
збіжжя «Контінентал» одразу обробляє 
ґрунт під наступні культури.

У «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» У РОЗПАЛІ  
ПЕРША ХВИЛЯ ЖНИВ
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«Працюємо, 
допомагаємо 
та наближаємо 
перемогу  
разом!» — 
Георг фон Нолкен, 
Генеральний 
директор 
«Контінентал»

ЮНІ АГРАРІЇ  
ЗРОЩУЮТЬ  
ПЕРЕМОГУ!
«Контінентал Фармерз 
Груп» уже втретє прово-
дить проект «Розумний 
город». Цього року діти 
вправляються не лише у 
городництві, а й у волон-
терстві.

Землеробство — це 
нові технології, сучасні 
методи обробітку землі, 
підвищення родючості. 
Ми вміємо професійно
вирощувати хліб —  
і хочемо ділитися цими
знаннями з вами. Саме 
тому розпочинаємо нову 
рубрику — «Нотатки 
агронома». 

ЩО РОБИТИ ЗІ СТЕР-
НЕЮ ТА ПОЖНИВНИМИ 
ЗАЛИШКАМИ?

2 стор. 7 стор.4 стор.

«Цьогорічні жнива мають 
надвагоме значення не тільки для 
нашої Ком панії, а й для Країни. Вони 
точно не будуть простими для усіх 
аграріїв. Наша команда напружено 
працювала та готувалася до цього 
періоду. Логістика, постачання 
ТМЦ, підготовка потужностей для 
зберігання і ще низка питань, які ми 
вирішували завчасно, щоб зараз не 
зупинятися та оперативно зібрати 

збіжжя. Попередньо плануємо 

отримати планові показники 
врожайності. Цьогорічна весна 
була доволі посушливою в окремих 
регіонах, але критичного впливу на 
стан культур немає», — коментує 
Генеральний директор «Контінентал 

Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.
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спрямував «Контінентал» на допомогу українській армії 
та тимчасово переміщеним особам з початку бойових дій

грн28 832 620
Цифра вказана без урахування 
вартості переданих автомобілів

Картопля Продукти

15 258 870 грн 1 845 391 грн

Медикаменти

219 720 грн

Обладнання 
та інструменти

920 299 грн

Будматеріали

254 520 грн

Інше

817 322 грн

Засоби індивідуального 
захисту

2 136 425грн

Тактичне 
спорядження

962 164 грн

Квадрокоптери

315 318 грн

Одяг і взуття

739 737 грн

Тепловізійна
оптика

245 880 грн

Інше

304 628 грн

4 704 152 грн

загалом спрямовано на амуніцію для українських військових та територіальної оборони

Транспортні послуги

1 326 374 грн

Пальне

2 431 880 грн

Запчастини

1 054 092 грн Передано 38 автомобілів:
22 вантажних 11 легкових 5 автобусів

ПРАЦЮЄМО, ДОПОМАГАЄМО ТА НАБЛИЖАЄМО  
ПЕРЕМОГУ РАЗОМ!

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ ВІД «КОНТІНЕНТАЛ»

«Контінентал» невпинно працює, 
розуміючи відповідальність, покла-
дену на Компанію. Понад 2 тис. 
співробітників, більше ніж 96 тис. 
пайовиків, підтримка економіки 
і, звісно, допомога захисникам — 
стали рушієм, який ні на мить не 
дає зупинитися.

Георг фон Нолкен, Генеральний 
директор «Контінентал Фармерз 
Груп», розповів про те, чим живе 
Компанія зараз, як проходить 
один із найвідповідальніших пері-
одів — жнива. А ще про допомогу 

оборонцям та Країні. 

Я переконаний, що в усіх нас приблизно 
однакові відчуття, пов’язані з теперіш-
ньою ситуацією. Наша Компанія — як 
живий організм, і така ж чутлива до усіх 
трагічних подій, які оточують нас 
останні 5 місяців. Адже «Контінентал» — 
це перш за все люди, які проживають цей 
непростий період в історії своєї Країни. 
Ми працюємо, щоб мати змогу допома-
гати. Ми не дозволяємо собі 
сповільнюватися, а навпаки — виклада-
ємося на повну. Адже маємо зобов’язання 
перед пайовиками, партнерами та 
самими собою. За цю відданість я вдяч-
ний своїй команді, бо вона робить 
більше, ніж будь-коли. Окремо мені 
хочеться відзначити людей, які у мирний 
час трудилися поряд з нами, а зараз 
відмовилися від звичного життя, щоб 

стати міцною бронею заради спокою 
Країни. Їхня мужність і самовідданість 
дають нам можливість жити й працю-
вати. Тому подяка та шана нашим 
героям!

Ми почали жнивувати. Збирати збіжжя, 
на яке покладено багато сподівань. Наші 
колеги з виробництва зробили усе від них 
можливе, щоб виростити гідний урожай. 
Цьогорічна весна не була рясною на опади, 
та попри це на наших полях колоситься 
хліб, який ми зберемо заради добробуту 
Країни. Ми повністю готові до прийому 
збіжжя. Нинішнього року було збільшено 
елеваторні потужності до 500 тис. тонн 
одночасного зберігання, і, за нашими під-
рахунками, цього буде достатньо, щоб 
розмістити об’єми зібраного. Ми готува-
лися до жнив відповідально та завчасно: 
організовували логістику, постачання 
необхідних запчастин та пального. Наша 
команда налаштована зібрати те, що 
так старанно вирощувала, та одразу 
посіяти новий урожай.  

Крім стабільної виробничої діяльності, 
ми впевненні й у виконанні взятих на себе 
зобов’язань. Цього року, як і в попередні 
періоди, орендна плата виплачується 
вчасно та у повному обсязі. Як і раніше, 
наші партнери-пайовики можуть 
обрати спосіб отримання платні — у 
грошовій чи натуральні формі. Про пері-
оди виплат у своєму регіоні ви можете 
дізнатися у представників Компанії на 
місцях. Наголошую, що наші цінності 
незмінні, незважаючи на події. Чесність 

та сумлінне виконання зобов’язань 
непохитно стоять у фундаменті нашої 
співпраці з орендодавцями. 

Для наших пайовиків не новиною є те, 
що наш соціальний бюджет у попередні 
роки працював заради добробуту насе-
лених пунктів, де ми обробляємо землі. 
Десятки мільйонів гривень щорічно 
було інвестовано в соціальні проекти 
у сферах інфраструктури, медицини, 
освіти та спорту. Та починаючи  
з 24 лютого пріоритети кожного укра-
їнця змінилися. Компанія теж спрямувала 
свої соціальні інвестиції на допомогу 
Країні. Уже виділено понад 28 млн грн 
на амуніцію військовим та підтримку 
внутрішньо переміщеним українцям. Ми 
продовжуємо допомагати й реагувати 
на запити. Віримо, що спільно перемо-
жемо у цій боротьбі. Водночас частину 

коштів із соціального бюджету буде як 
і раніше використано для вирішення 
нагальних соціальних потреб у громадах, 
де Компанія обробляє землі. 

Я хочу звернутися до кожного пайо-
вика, співробітника Компанії, кожного 
українця. Працюючи на роботі, сплачу-
ючи податки, підтримуючи захисників, 
ви щоденно наближаєте перемогу. Я 
вірю, що уже зовсім скоро ця сторінка 
історії буде дописана і ми спільно про-
довжимо будувати незалежну та сильну 
Україну!

Слава Україні та її героям!

З повагою
Георг фон Нолкен,

Генеральний директор  
«Контінентал Фармерз Груп»

Георг фон Нолкен, Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп»
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Компанія «Контінентал Фармерз 
Груп» запровадила програму перек-
валіфікації «Контінентал Restart» для 
внутрішньо переміщених осіб. Мета 
цього освітнього проекту — створити 
нові можливості працевлаштування 
та кар’єрного росту для спеціалістів, 
які втратили роботу через ситуацію у 
Країні та були змушені покинути регі-
они постійного проживання. Проект 
«Контінентал» надає можливість 
застосувати та розширити інженерну і 
технічну кваліфікації, здобувши прак-
тичні навички в агроінженерії, а також 
працевлаштуватися у сфері сільського 
господарства.

Навчання триватиме два місяці. 
Перший етап передбачає теоре-
тичну частину. Лекційний етап має 
ознайомити із базовими поняттями  
курсу, проте основу програми 
становитимуть практичні заняття. Учас-
ників залучать до процесу технічного 

обслуговування та ремонту сільсько-
господарської техніки. За кожним 
зі стажерів закріплять наставника,  
який ділитиметься досвідом та 
допомагатиме адаптувати наявні  
знання до специфіки агросфери. 

Учасники «Контінентал Restart» 
будуть оформленні офіційно, відпо-
відно до трудового законодавства.  
Здобуті під час навчання знання 
допоможуть у подальшому працев-
лаштуванні учасників. 

«КОНТІНЕНТАЛ» ЗАПУСТИВ ПРОГРАМУ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ  
ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

#командаконтінентал — це люди, які вважають свою роботу покликанням і навіть у найважчі часи продовжують працювати.  
Знайомимо вас із частиною нашої аграрної сім’ї — справжніми професіоналами та патріотами, які невтомною працею  

на виробничих підрозділах Компанії гарантують продовольчу безпеку держави.   

#КОМАНДАКОНТІНЕНТАЛ

Руслан Явний 
    комбайнер-механізатор

В Компанії працюю з 20 років, це мій сьомий 
сезон. Навчався на механізатора. 

Змалку дружу з технікою, у тата  
трактор є — я на ньому і їздити вчився, і 
ремонтувати. 

Обожню жнива. Це, звісно, спекотний для 
нас період, але він дає і особливу насолоду.  
Жнива — це ніби підсумок проробленого за 
сезон. Їдеш, збираєш хліб і разом з тим сповн-
юєшся впевненістю, що завтра в нас усе буде 
добре!  

 

Володимир Жукевич  
     інженер з ремонту локомотивів

Сам родом з Тернопільщини. Навчався у 
Харкові, там познайомився з майбутньою 
дружиною — і залишився жити.

Я — інженер з ремонту локомотивів. Маю 
чималий досвід у цій сфері. Після вимушеного 
переїзду в березні влаштувався працювати у 
«Контінентал». Тут, до речі, лагоджу такі ж 
тепловози, з якими працював у Харкові.

Робота дуже сподобалася. Потоваришував з 
колективом. Зараз насичений період — жнива. 
Роботи багато: ремонтуємо техніку, перевіря-
ємо її, замінюємо зношені механізми.

Іван Сівіцький  
    тракторист 

Я працюю в Компанії понад 8 років. Для 
мене це не просто робота, а левова частина 
життя. Іноді запитують: «Хіба не нудно щороку 
робити фактично одне і те ж? Це не втомлює?»  
А я завжди з цього сміюся! Бо кожен рік — це 
зміни й розвиток, ми не стоїмо на місці. Кожен 
сезон — особливий. 

У 2022 році на долю українців випало багато 
випробувань. Але нічого — мусимо висто-
яти! Нас хлопці бережуть, то треба їм  
допомагати — передовсім своєю працею. 

Як переможемо, поїдемо з сім’єю на море! 
Постійно відкладали, однак треба жити в 
моменті.

«Для Компанії це передусім 
соціальна ініціатива. Ми розумі-
ємо, що багато українців покинули 
домівки і залишилися без роботи. 
Тому вирішили допомогти спе-
ціалістам зі знаннями інженерії 

опанувати новий напрям та отри-

мати шанс будувати кар’єру в 
агро. Навчання безкоштовне й 
передбачає кураторський супро-
від. Окрім того, ми забезпечуємо 
учасникам проекту проживання та 
харчування. Програма орієнтована 
на здобуття практичних навичок, 
щоб після проходження стажування 
спеціалісти могли реалізувати себе 
у сільському господарстві», — роз-
повіла директорка департаменту 
по роботі з персоналом Компанії 
«Контінентал» Ірина Романенко.
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«Контінентал Фармерз Груп» уже 
втретє проводить проект «Розумний 
город» для молоді, яка цікавиться 
агросферою, прагне набувати нави-
чок рослинництва, опановувати 
нові технології вирощення гарного 
врожаю. 

«Від початку “Розумний город” — 
це про популяризацію сільського 
господарства, сімейного підпри-
ємництва. Ми закладали у нього 
цінності, які виховували б у молоді 
любов до землі та працелюбність. 
24 лютого змінило життя Країни, 
наш проект зокрема. Адже найваж-
ливіше тепер — наша перемога.  
І кожен наближає її, як може та 
вміє: хтось захищає, хтось волон-
терить, інший — працює і сплачує 
податки. Наша молодь дуже патрі-
отична, отож ми захотіли 
допомогти їй стати корисною у 
теперішніх умовах. “Розумний город — 
2022” дає можливість хлопцям  
і дівчатам здобути патріотичний 
та волонтерський досвід. Адже 
учасники проекту власними руками 
вирощують овочі борщового набору 
та особливий синьо-жовтий чай з 
лікарських рослин для наших обо-
ронців», — розповідає координатор 
проекту Василь Капустинський. 

 

З огляду на мету проекту добирали 
відповідні культури: капуста, морква, 
буряк — інгредієнти борщу, квасоля 
піде у тушкованки, з цвіту мальв та нагі-
док вийде смачний чай. Аби захисникам 
не завдавати клопоту із приготування 
борщу, вирішили усі складники вису-
шити: залив кип’ятком — і за кілька 
хвилин смакуєш борщем як удома.

«Сухий борщовий набір — це 
дуже вдала ідея: овочі зберігають 
свої корисні властивості, довго 
не псуються, їх легше тран-
спортувати і дуже зручно 
готувати. Наші учні стараються, хоч  
і виростити щось своїми руками — 
непроста справа. Для нас участь 
у проекті “Розумний город” — це 
ще й практика: вчимося, дослі-
джуємо етапи росту рослин, 
стадії дозрівання плодів. Тут  
і біологію можна підтягнути, 
і хімію, і природознавство», — 
розповідає вчителька хімії у Хоро-
стківській школі Світлана Заверуха. 

 Цьогоріч до проекту «Розумний город» 
долучилося понад 100 учасників з Терно-
пільщини, Львівщини, Хмельниччини. 

«Я вирішив узяти участь 
у цьому проекті, щоб допо-
могти нашим воїнам-захисникам.  
Посіяв мальву, нагідки, рядок 
тичкової квасолі. Трішки поливав. 
Труднощів особливо не було, окрім 
попелиці — це такі комашки- 
шкідники: чіпляються на листках, 
гризуть їх. Але я був готовий до 
такого — нам роздали спеціальні 
засоби захисту. Загалом дуже 
задоволений тим, як усе росте, 
сподіваюся на хороший врожай», — 
ділиться Володя, учасник проекту 

«Розумний город». 

Наразі координатор проекту оглядає 
ділянки юних агрономів, розвозить 
засоби захисту рослин, розхідні мате-
ріали. Та найголовніше — спілкується 
з дітьми. Василь Капустинський каже, 
спілкується з учасниками проекту, як з 
дорослими професійними агрономами: 
«Діти дуже тішать: ставлять багато запи-
тань, цікавляться, радяться, як боротися 
зі шкідниками, як краще впорядкувати 
все на ділянці. Думаю, цей досвід їм 
точно стане у пригоді в майбутньому!»

Олеся вирощує овочі на ділянці 
Хоростківської школи, відповідає за 
борщовий набір. Дівчина каже, що не 
сподівалася на такі добрі сходи капусти, 
адже сіяли насіння одразу у відкритий 
ґрунт, а зазвичай доводиться мати 
справу з розсадою. 

«Буряки і морква, щойно дощик 
добре промочив землю, теж одразу 
посходили. Вже пропололи усе по два 
рази. Хлопці поробили для квасолі 
тички — та добряче поплелася», — 
тішиться Олеся, учасниця проекту 
«Розумний город».

 

Влад, товариш Олесі, узявся вирощу-
вати календулу і мальви. Нещодавно на 
його ділянці з’явилися перші квіти. 

«Сподіваюся, що вийде дуже 
смачний синьо-жовтий чай! Зараз 
непростий час — добре, що можу 
долучитися до такої ініціативи, 
допомогти нашим військовим», — 
каже Влад, учасник проекту «Розум-
ний город».

Кожен засаджений клаптик землі 
сьогодні — це величезна цінність. 
Учасники проекту «Розумний город» 
цьогоріч не тільки навчаються  
азів агрономії, але й зрощують  
свою частинку перемоги на влас-
них грядках і разом з «Контінентал» 
підтримують продовольчу безпеку  
України!

Учасники проекту — школярі Хоростківської школи

Сітка для сушіння цвіту мальв і нагідок

Василь Капустинський, координатор проекту, 
розповідає про правила вирощування чаю

Дискусія про те, якою високою виростає квасоля 
«Стрийський Ясь» 

Грядка з мальвами, за якою доглядає учасник 
проекту Володя

Учасник проекту Влад працює на шкільній  
ділянці

Учасник проекту Юра оглядає свої грядки 

ПОНАД СОТНЮ ЮНИХ АГРОНОМІВ-ШКОЛЯРІВ ЗРОЩУЮТЬ НА СВОЇХ 
ГРЯДКАХ ПЕРЕМОГУ РАЗОМ З «КОНТІНЕНТАЛ»
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За словами Миколи Островського, 
«географія» їхнього кооперативу станом 
на 2022 рік значно розрослась й об’єд-
нує сорок три сім’ї з понад 18 населених 
пунктів не тільки Дунаєвецької ОТГ, а й 
інших громад Хмельницької області.

Чоловік ділиться, що здебільшого 
члени класичного кооперативу утри-
мують спільну велику територію, яку 
обробляють. В цьому є як переваги, 
так і мінуси. «Ягідний рай» такий варі-
ант не розглядав через ряд перешкод. 
Насамперед, створювати кооператив 
суто в одному населеному пункті було 
невигідно.

«Більшість сімей, котрі об’єд-
нані “ягідною“ і не тільки ідеєю, 
мешкають у селі Залісці. До іншого 
села, Соснівки, треба добиратись 
понад 20 кілометрів. Долати таку 
відстань щодня немає змоги. Тому 
ключова особливість нашого коопе-
ративу полягає в тому, що родини 
вирощують усе на індивідуальних 
присадибних ділянках», — пояснює 

нам пан Микола.

Всім необхідним кооператив забез-
печила Компанія «Контінентал 
Фармерз Груп» й продовжує підтриму-
вати ініціативу донині. На даний 
момент родини з «Ягідного раю» зага-
лом обробляють понад 10 гектарів 
землі. Щороку їм вдається майже 
удвічі збільшити урожай ягід. Цьогоріч 
тільки малини очікують зібрати більше 
10 тон.

У селі Соснівка зустрічаємо Інну 
Островську. Жінка вже чотири роки 
є членкинею кооперативу і виро-
щує біля своєї оселі цілу плантацію 
полуниці.

«В “Ягідному раю“ всі 
одне одного підтримують 
та заохочують. Цьогоріч 
полуниця вродила непогано», — 

каже пані Інна. 

 Щодо вирощування городини на 
земельних ділянках, пан Микола розпо-
відає, що члени кооперативу займаються 
цим не вперше. Паралельно з ягідниц-
твом, через два роки після свого 
створення й укладення договорів з 
посольством Королівства Нідерланди, 
сім’ї почали культивувати овочеві 
культури. 

«Нідерландські партнери 
проаналізували ґрунти, дали 
рекомендації й підібрали такі 
сорти городини, які би гарно вро-
дили в нашому краї. Ми досягли 
куди більшої рентабельності 
господарювання, — додає Микола 
Островський. — Опісля налагодили 
плідні стосунки з нідерландськими 
виробниками насіння овочів. Відпо-
відно, городництвом “Ягідний рай“ 
займається давно, але не у таких 
масштабах, до яких призвела 

війна». 

Підтримка кооперативного руху є 
одним із напрямів соціальної діяль-
ності «Контінентал Фармерз Груп».  
Саме тому вона вже ініціювала ство-
рення 32 кооперативів в західних 
областях України: Тернопільській, 
Хмельницькій, Івано-Франківській та 
Львівській.

Про це нам розповідає Микола Кузь — 
старший менеджер зі зв’язків з гро-
мадськістю кластера «Центр» Компанії 
«Контінентал».

«З початком війни пріоритети 
нашої Компанії змінились, і, діз-
навшись про ідею “Ягідного раю“ 
вирощувати овочі для потреб 
армії, ми одразу її підтримали. До 
акції задіяно майже дві тисячі меш-
канців сіл Дунаєвецької громади, які 
просувають городництво на своїх 
земельних ділянках», — пояснює 

пан Микола.

«Контінентал» після відповідного про-
хання кооперативу з Хмельниччини та 
подачі необхідної документації надав 
його активу три сівалки, необхідні плівку 
для огірків та сітку для вирощування 
овочевих культур.

Куди відправлятимуть врожай: вій-
ськовим безпосередньо на фронт, 
внутрішньо переміщеним особам чи 
у регіони, які постраждали від агресії 
окупанта — наразі члени кооперативу 
радяться і вирішують це питання.

«“Контінентал“ надає можли-
вості для розвитку кооперативів. 
Ми вважаємо, що подібні ініціативи 
сьогодні як ніколи актуальні, бо 
забезпечують надійний тил держави: 
створюють нові робочі місця, дають 
додатковий дохід жителям сіл та на 
максимум розвивають українську еко-
номіку у воєнний період», — завершує 

менеджер Микола Кузь.

 Юлія Іноземцева
te.20minut.ua

Після 24 лютого актив кооперативу не 
міг стояти осторонь ситуації в державі. 
Пан Микола ділиться: з перших днів 
вторгнення зрозуміли, що слід виходити 
за рамки власної діяльності й змінювати 
кваліфікацію. Пріоритетною стала про-
довольча безпека України й допомога 
нашій армії. 

«Ягоди — це смачно, але не 
надто ситно. Це такий продукт, 
яким Країну не нагодуєш. Тому 
більшість своєї землі ми засіяли ово-
чевими культурами. Цю ініціативу 
одразу підтримало посольство 
Королівства Нідерланди. Його пред-
ставниця — киянка, і коли ворог 
атакував столицю, жінка знайшла 
прихисток в одного з членів коо-
перативу в Дунаївцях, та почала 
активно нам допомагати. Саме за 
її сприяння й зв’язків “Ягідний рай“ 
отримав багато різноманітного 
насіння», — наголошує Микола 

Островський.

Коли члени кооперативу зрозуміли, 
що самостійно стільки насіння опрацю-
вати не зможуть, звернулися до міського 
голови Дунаївців та депутатського кор-
пусу. Вони порадили залучити до нового 
проекту комунальні установи громади — 
в першу чергу, заклади освіти. Абсо-
лютно всі школи ОТГ підтримали ідею.

Про те, чи такий спосіб допомоги 
армії зацікавив педагогічний та учнів-
ський колектив, ми поспілкувались з 
Анастасією Поворознюк — директор-
кою Іванковецької ЗОШ І–ІІ ступенів. 
Її навчальний заклад на пришкільній 
ділянці площею півгектара вирощує 
для наших захисників безліч овочів: 
буряк, картоплю, цибулю, моркву, редис, 
петрушку, помідори, огірки тощо.

«З початку війни ми всі сте-
жимо за ситуацією в державі і 
хвилюємось, чи матимемо продукти 
на зиму. Тому наша школа долучи-
лась до ініціативи кооперативу 
“Ягідний рай“. Поблизу просто-
ювала цілина, яку багато років 
ніхто не обробляв. Ми домовились з 
господарем землі й орендували її», — 

говорить пані Анастасія.

«Перший урожай ми вже пере-
дали для ЗСУ: це редис і листя 
салату. Надалі плануємо все, що 
збиратимемо, віддавати нашим 
бійцям. Також плануємо для потреб 
їдальні заповнити шкільну комору. 
Для нас це вигідно з фінансової 
точки зору. Продукти тепер 
дорожчають, все закупляється за 
батьківські кошти. Мати “своє“ — 
значно дешевше. Крім того, влас-
норуч вирощені овочі не містять 
“хімії“, тому абсолютно натуральні 
й корисні», — додає Анастасія 

Поворознюк. 

На ділянці регулярно пліч-о-пліч 
працюють вчителі, техперсонал школи 
та учні. Практично щодня хтось при-
ходить доглядати за городиною, навіть 
попри те, що в дітей зараз канікули, 
а педагогічний колектив перебуває  
у відпустці.

Протягом п’яти років у Дуна-
євецькій громаді на Хмельниччині 
діє кооператив «Ягідний рай», 
створений за підтримки Компанії 
«Контінентал Фармерз Груп». З 
перших днів війни члени коопе-
ративу вирішили вирощувати 
овочі, аби допомагати ЗСУ та 
людям, що постраждали від війни. 
Як виникла така ідея? Як «Ягідний 
рай» втримався «на плаву» попри  

труднощі? 

«Ягідний рай» утворився в Дунаєвець-
кій ОТГ ще в листопаді 2017 року. 
Спершу над його розвитком працювала 
всього 21 людина. Мешканці громади 

сумнівалися в успіху подібних об’єднань, 
тому знайти однодумців було ой як не 
просто. 

Про це розповідає Микола Остров-
ський — ініціатор зародження 
кооперативу та начальник управління 
соціального захисту та праці Дунаєвець-
кої міськради.  

До слова, хмельницький кооператив є 
«дитям» агропромислової Компанії «Кон-
тінентал Фармерз Груп», що базується у 
західноукраїнському регіоні.  

«Я мав серйозний задум, який 
прагнув втілити в життя, — гово-
рить чоловік. — “Контінентал“ 
допоміг не тільки матеріаль-
но-технічним забезпеченням, а й 
різними майстер-класами та досві-
дом кваліфікованих спеціалістів. 
Наша справа розпочалась суто з 
вирощування малини, а згодом свій 
асортимент культур збільшили. 
Перший серйозний урожай ми 
зібрали аж у 2019 році».

Саме тоді члени кооперативу  
взяли участь в одному з агропро-
ектів, організованих посольством 
Королівства Нідерланди. У ньому 
«Ягідний рай» здобув перемогу й 
визнання провідними європейськими  
компаніями.

«Представників посольства 
зацікавила наша діяльність, і вони 
запропонували тісну співпрацю. 
Саме колеги з Нідерландів порадили 
нашому кооперативу спробувати 
себе в городництві та доглядати 
за земельними ділянками профе-
сійно, з використанням сучасних 
агротехнологій», — каже пан 

Микола.

Микола Островський, керівник кооперативу 
«Ягідний рай», з мамою

Врожай полуниці 2022 року

Члени кооперативу «Ягідний рай»  
працюють на своїх ділянках

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДЕРЖАВІ НАДІЙНИЙ ТИЛ! КООПЕРАТИВ  
НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ВИРОЩУЄ ОВОЧІ ДЛЯ ЗСУ

Про успіх кооперативу й співпрацю  
з іноземними партнерами

Забезпечили тил для постраждалих регіонів

Як бажання нагодувати Країну об’єднало  
43 родини й усі школи громади?
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«Контінентал» дбає про громади, де обробляє землі. Сотні проектів у сферах медицини, освіти, інфраструктури та спорту уже реалізовано  
у п’яти областях України. Останні п’ять місяців «Контінентал» зосередив свою соціальну діяльність на підтримці Країни, її захисників  
і внутрішньо переміщених осіб. Втім, ми розуміємо свою відповідальність перед громадами, де обробляємо землі, й прагнемо дбати про їхній добро-
бут та розвиток. Радіємо, коли спільними зусиллями втілюємо проекти. Стараємося бути ефективними і в такий непростий час та продовжуємо  

працювати — заради перемоги й розквіту нашої Країни! 

«КОНТІНЕНТАЛ» ПЕРЕДАВ 
УКОМПЛЕКТОВАНІ МЕДИЧНІ СУМКИ ДЛЯ 

ФЕЛЬДШЕРІВ У ГРОМАДАХ

«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ПОСПРИЯЛА В ОБЛАШТУВАННІ СУЧАСНОГО 
ПРОСТОРУ ДЛЯ МОЛОДІ У СЕЛІ ЛУКИ

У СЕЛІ ПЛУЖНЕ ВСТАНОВИЛИ  
АВТОБУСНУ ЗУПИНКУ

Медицина залишається пріоритет-
ною сферою, яку постійно фінансує 
«Контінентал Фармерз Груп». Особливо 
підтримки потребують працівники 
медичної сфери з сільської місцевості. 
Саме тому п’ятий рік поспіль Компа-
нія продовжує втілювати проект, який 
спрямований на допомогу ФАПам та 
амбулаторіям у селах присутності «Кон-
тінентал». В межах цього проекту вони 
отримують укомплектовані медичні 
сумки та халати. Зокрема, наприкінці 
квітня їх передали у фельдшерсько- 
акушерські пункти та амбулаторії сіл, 
де працює кластер «Галич» (прим. 
раніше кластер «Карпати») Компанії 
«Контінентал». Це 35 населених пунктів 
Івано-Франківської області, а також Під-
гаєцька і Монастириська територіальні 
громади Тернопільської області.

Загалом від початку реалізації 
проекту на придбання сумок та хала-
тів «Контінентал» спрямував понад  
964 тис. грн. Цього року витрати на нього 
перевищили 224 тис. грн, зазначають 
у Компанії. Вартість кожної сумки — 

приблизно 4 тис. грн. Вона містить 
ампульницю, тонометр, стетоскоп, тер-
мометр та інші медичні інструменти 
спеціального призначення. За словами 
старости Росохацького старостинського 
округу Галини Мельничук, працівники 
медичної сфери дуже задоволені 
медичним інвентарем.

«Медичні сумки від “Контінен-
тал” отримали медпрацівники, які 
працюють у нашій амбулаторії 
сімейної практики та медицини. 
Вони зазначають, що тепер у них 
є усе необхідне для проведення якіс-
ного первинного огляду пацієнта 
та надання невідкладної медичної 
допомоги. Отримані сумки мають 
зручне зонування та укомплекто-
вані базовими приладами», — каже 

Галина Мельничук. 

Від початку проекту медичні сумки з 
додатково придбаними медхалатами 
отримали також фельдшери Тернопіль-
щини, Хмельниччини. Тоді охопили 
медзаклади районів, де обробляють 
землю кластери «Тернопіль», «Полісся», 
«Галичина», та «Поділля». На початку 
цього року ініціативу продовжили. Сьо-
годні загалом 243 такі сумки від 
«Контінентал» допомагають медикам 
вчасно та якісно виконувати свою 
роботу. Компанія і надалі хоче розши-
рювати географію проекту. У планах — 
охопити заклади первинної медицини 
Львівської, Чернівецької областей у 
селах присутності «Контінентал 
Фармерз Груп».

Минулого року аграрії виділили 
кошти із соціального бюджету для 
Луківської сільської громади. Пайо-
вики вирішили спрямувати гроші 
на розвиток медицини й облашту-
вання центру для дозвілля молоді. Як 
зазначив заступник директора клас-
тера «Львів» (прим. раніше кластер 
«Самбір») зі зв’язків з громадськістю 
Андрій Тильчак, протягом 2021 року 
Компанії спільно з громадою вдалося 
реалізувати два великі проекти: оно-
вити медичні заклади та облаштувати 
у Луках молодіжний центр.

«Загалом ми виділили на 
потреби громади 275,6 тис. грн.  
З цієї суми 161 тис. грн скерували 
на потреби медичних закладів.  
За ці гроші селянам вдалося 
замінити вікна та двері у 
ФАПах у Чернихові та Острові, 
а для фахівців центру первинної 
медико-санітарної допомоги — 
придбати ноутбуки та прин-
тери», — підсумував Андрій 
Тильчак.

Ще один вагомий здобуток для Луків —  
створення в селі молодіжного центру. 
У цьому теж посприяла Компанія «Кон-
тінентал Фармерз Груп». На організацію 
простору для дозвілля молодого поко-
ління агрохолдинг виділив 101,4 тис. грн.

Центр облаштували на базі Народ-
ного дому в Луках. Окрім грантових 
коштів, на реалізацію задуму скеру-
вали і кошти агрохолдингу. Тепер діти 
та підлітки мають змогу грати в сучасні 
ігри, дискутувати, разом переглядати 
цікаві фільми. Завдяки соціальній під-
тримці Компанії там з’явилися зручні 
меблі, акустична система, проектор, 
тенісні столи. Тож нудьгувати молоді 
не доводиться.

Також агрохолдинг посприяв із 
закупівлею дзеркал для місцевої тан-

цювальної студії. Про це розповіла 
голова громадської організації Coral 
Art Анастасія Цебенко.

«Компанія допомогла зі 
встановленням дзеркал у нашій 
танцювальній залі. Найчастіше 
діти просять розучувати сучасні 
та народні танці. Заняття їм 
дуже подобаються. А зараз уже 
помалу плануємо патріотичне 
дійство до Дня Незалежності 

України», — поділилася Анастасія.

Задоволена співпрацею із «Контінен-
тал» і староста сіл Луки, Загір’я, Острів і 
Чернихів Марія Федак. Співробітництво 
триває не перший рік. «Контінентал 
Фармерз Груп» завжди долучається до 
співфінансування мікропроектів.

Аби було зручно, безпечно і 
комфортно: у селі Плужне, що на 
Хмельниччині, встановили зупинку 
громадського транспорту. Кошти виді-
лила Компанія «Контінентал Фармерз 
Груп». 

Через село проходить траса, яка 
сполучає Рівне і Хмельницький. У 
населеному пункті проживає чимало 
людей, тож зупинка зайвою не буде, 
розповідає заступниця сільського 
голови Плужненської громади Люд-
мила Лужецька:

«У Плужному проживає до 
трьох з половиною тисяч людей, 
а віднедавна — ще майже тисяча 
внутрішньо переміщених осіб.  
У нас дуже велике село, протяжне. 
Утім, була лиш одна зупинка —  
в центрі, тож люди гуртувалися  
і чекали на автобус окремо. 
Однак це незручно, особливо коли 
або сонце напікає, або ллє дощ, а 

сховатися ніде». 

 Вартість зупинки — 50 тис. грн. 
Нещодавно Компанія також встановила 
зупинку і в сусідньому селі  
М’якоти Плужненської громади.  

Аграрії підтримують громади, де 
обробляють землі та реалізують 
соціальні ініціативи у різних сферах. 
Торік на втілення соціальних проектів 
Компанія виділила 34,8 млн грн, з них  
5 млн грн — на Хмельниччині.243 укомплектовані сумки від «Контінентал» 

уже допомагають медикам 

Вихованці танцювальної студії

Урочисте відкриття молодіжного центру

Діти прикрашають пряники у молодіжному 
центрі с. Луки

Оновлена зупинка у с. Плужне

«У нас склалася прогресивна 
співпраця з Плужненською грома-
дою. Завжди багато цікавих ідей, 
запитів. Ми радимося, обдумуємо 

найкращі варіанти — і впрова-

джуємо. Все чітко і чесно. Радий, 
що в нас з громадою налагоджені 
розуміння й тісна співпраця», — 
зазначив Юрій Осташевський, 
старший менеджер з питань 
регіонального розвитку кластера 
«Полісся» Компанії «Контінентал».

«Дякуємо за підтримку в роз-
витку громади. Тепер у наших 
дітей є молодіжний центр, гарна 
зала для занять танцями. Серед 
іншого, агрохолдинг допоміг із 
придбанням спортивної форми 
для місцевих футболістів, роз-
чищенням доріг. Спільно вдалося 
оновити ФАПи та храми, — 
підкреслила Марія Іванівна. — 
“Контінентал Фармерз Груп” 
завжди відгукується на наші 
прохання: чи то необхідна аму-
ніція для військових, чи соціальна 
допомога родинам у скрутних 
обставинах. Дуже дякуємо нашим 

партнерам».
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ПРОСТО ПРО СУЧАСНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
У «НОТАТКАХ АГРОНОМА»! 

Сільське господарство — це нові технології, сучасні методи обробітку 
землі, підвищення родючості, раціональна і мудра боротьба зі 
шкідниками та хворобами. 

Ми вміємо вирощувати хліб якісно й професійно. Наші 
агрономи мають досвід, знання і щире бажання ділитися цим 
із вами. 

Задля цього ми розпочинаємо нову експертну рубрику. 
Сподіваємося, для тих, хто працює на землі, вона стане джерелом 
корисної інформації. 

«Нотатки агронома» — це гарячі й суперечливі теми, мінімум складної 
теорії та максимум перевірених рішень. 

Зростаймо разом!

Сучасне землеробство — це цікаво й прогресивно. Проте сфера 
не позбавлена викликів і потребує ефективних рішень. «Контінентал 
Фармерз Груп» запускає серію агроподкастів «Ґрунтовно», де провідні 
експерти, науковці, практики обговорюватимуть актуальні теми та 
ділитимуться успішними кейсами сучасного землеробства. 

«НОТАТКИ АГРОНОМА»

УРОЖАЙ ЗЕРНОВИХ ЗІБРАЛИ: ЩО РОБИТИ ЗІ СТЕРНЕЮ 
ТА ПОЖНИВНИМИ ЗАЛИШКАМИ?

Це одвічна тема для дискусій. У 
великих господарствах це питання не 
постає, адже напрацьована техноло-
гія дозволяє легко з цим впоратися. 
Більш гостро питання «палити чи 
не палити?» стоїть у домашніх 
господарствах. 

Якби це була колонка юриста, він 
би чітко сказав: палити заборонено 
законом. 

Якби це була колонка еколога, він 
би ствердив: палити стерню — це 
варварство.

Але я пропоную підійти до цієї теми з 
агрономічної точки зору. 

Для невеликих господарств спа-
лювання соломи часто здається 
найзручнішим і найдешевшим способом 
прибрати поле. У такому разі не потрібно 

думати про спеціалізовану техніку, зайві 
робочі години у полі, біодеструктори 
(мікроорганізми й ферменти, призначені 
для ефективного розкладання рослин-
них решток). 

Та завжди є «але». Усі, хто працюють на 
землі, мають знати істину: землю немож-
ливо обманути. Коли ви економите, 
спалюючи стерню, то за цією разовою 
вигодою стоїть низка нюансів, які треба 
врахувати. Давайте про це детальніше. 

Спалювання пожнивних залишків —
це погіршення водно-повітряних власти-
востей ґрунту. Добре подрібнена й 
оброблена солома захищає ґрунт від 
випаровування вологи. А ще вогонь на 
полі — це погіршення розвитку мікробі-
ологічних процесів та утворення гумусу. 
Солома — це корм для мікробів і навіть 
для дощових черв’яків, які допомага-
ють повернути в ґрунт узяті рослинами 
поживні речовини. 

Палити стерню не варто і задля того, 
щоб зберегти протиерозійну стійкість 
ґрунту. Особливо важливо це для 
рельєфних ділянок поля, аби там не 
було змивів землі під час рясних злив —
бо це втрата частини врожаю. 

І ми підійшли до найцікавішого. До 
фінансів. Палити пожнивні залишки —
це наче палити справжні гроші. Тут 
дуже проста арифметика. Один гектар 

пшеничного поля — це приблизно 
5–6 тонн соломи. А це 30–35 кг азоту, 
10 кг фосфору, до 90 кг калію, 40 кг 
кальцію і 5–6 кг магнію. Або зрозуміліше: 
200 кг кальцієвої селітри, 20 кг
амофосу, 150 кг хлористого калію. Це 
вартує чималих грошей, а якщо спалити 
стерню — все піде за димом… 

Найкращий вихід — не потрапляти в 
ситуацію, коли доводиться задумуватися 
про спалювання соломи на полі. 

Якщо солома вам не потрібна — 
мусите збирати врожай комбайном, який 
може якісно її подрібнити. Висота стерні 
для зернових — максимум 15 см. Одразу 
за комбайном варто провести лущення 
на глибину близько 10 см. Заорювати 
солому глибоко не можна, там вона 
гірше розкладається, до того ж на гли-
бині утворюються леткі жирні кислоти, 
які негативно впливатимуть на кореневу 
систему майбутніх культур. Для покра-
щення процесу розкладання соломи 
(мінералізації) у ґрунт можна додавати 
азотні добрива (на тонну соломи — 
10 кг азоту). Також можна використо-
вувати біодеструктори, але слід чітко 
дотримуватися технології, аби не витра-
чатися намарно. Деструктор потрібно 
вносити у хмарну погоду або одразу 
заорювати в ґрунт — під впливом уль-
трафіолетових променів бактерії гинуть.

Усім гарного врожаю! 

ТАРАС НИЧИПОРУК, 
провідний агроном з насінництва «Контінентал Фармерз Груп» 

Олександр

Акулов

Олександр

Деревянченко

нові хвороби рослин

Ґрунтовно
Агроподкаст

про 

Пишіть нам, пропонуйте теми, ставте 
свої аграрні запитання, а ми з радістю 
відповідатимемо на них у рубриці! 

Скануйте QR-код, вмикайте, 
слухайте і зростайте в агросфері 
разом із «Контінентал Фармерз 

Груп».

Надсилайте ваші листи 
на е-скриньку

rkominiarskyi@cfg.com.ua
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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

0 800 215 835
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

КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»  
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!

Вакансія Регіон

Агроном Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Львівська, Івано-Франківська області

Механік Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Львівська, Івано-Франківська області

Електромеханік Кременецький р-н, Тернопільська область, 
Шепетівський р-н, Хмельницька область

Електрик дільниці с. Вирів, Львівський р-н, Львівська область

Тракторист/комбайнер Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Львівська, Івано-Франківська області

Старший механік с/г 
техніки с. Чуква, Самбірський р-н, Львівська область

Водій кат. СЕ 
с. В. Колодно, Львівський р-н,  
Львівська область, м. Хоростків,  
Чортківський р-н, Тернопільська область

Водій навантажувача  Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, 
Львівська, Івано-Франківська області

Електрогазозварник  м. Городенка, Івано-Франківська область

Комірник с. Вирів, Львівський р-н, Львівська область

ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО ВАКАНСІЇ У ВАШИХ РЕГІОНАХ:

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

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

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

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

Тернопільська обл. (Чортківський р-н  
с. Васильківці, Тернопільський р-н),  
Львівська обл. (Львівський, Самбірський р-ни)
Рій Наталія +380 (67) 671 35 11  
(картопляні склади) 

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

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

Чернівецька обл. (Чернівецький, 
Дністровський, Вижницький р-ни)  
Голодюк Ольга +380 (67) 101 82 24  Тернопільська обл. (Кременецький р-н), 

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

НЕ ЗНАЙШЛИ ВІДПОВІДНОЇ ВАКАНСІЇ, АЛЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ ПРАЦЮВАТИ 
САМЕ У НАС? ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ ЗА ЦИМИ КОНТАКТНИМИ ДАНИМИ! 

Жолобецька Олена +380 (67) 352 81 28
Дудяк Юлія +380 (67) 413 44 18

Ліхновська Ірина +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:    0 800 50 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 обл., 
  80441, Україна

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

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.

0 800 50 88 05
(В МЕНЮ ВИБОРУ НАТИСНІТЬ «2»)


