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Інформаційний бюлетень
Компанії «Контінентал Фармерз Груп»

Вже 28 років
разом працюємо
та розвиваємо наш край

«КОНТІНЕНТАЛ»
ЗДІЙСНИВ
ЕКСПОРТ
ВИСОКОЯКІСНОЇ
БОРОШНОМЕЛЬНОЇ
ПШЕНИЦІ

«КОНТІНЕНТАЛ»
ПРОДОВЖУЄ
ПОКРАЩУВАТИ
НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
У РАМКАХ
КОРПОРАТИВНОГО
ВОЛОНТЕРСТВА

НА ЛЬВІВЩИНІ
«КОНТІНЕНТАЛ
ФАРМЕРЗ ГРУП»
ДОПОМОГЛА ВІДКРИТИ
ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
І СПОРТИВНИЙ
МАЙДАНЧИК

Вперше за 12 років з
України експортують
зерно до Королівства
Саудівська Аравія.

Співробітники Компанії
ремонтують інфраструктурні
об’єкти у громадах
та допомагають із
благоустроєм.

Майданчик зі штучним
покриттям та новий
дошкільний заклад уже
функціонують на користь
громаді.
9 стор.

2 стор.

6 стор.

«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ
ЗБОРУ ПІЗНІХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
Компанія «Контінентал Фармерз Груп»
підбиває підсумки збору пізніх зернових
культур. Врожай зібрали зі 100 % запланованих площ – це більш як 86 тис. га.
Під соняшник було відведено – 32,2
тис. га, під сою – 31,9 тис. га, кукурудзу
зібрано з 21,8 тис. га. Валовий збір цих
культур становить 105,3 тис. т, 90,2 тис. т,
205,8 тис. т, відповідно. В «Контінентал»
відзначають високі показники врожайності пізніх зернових: соняшнику – 3,27
т/га, сої – 2,83 т/га, кукурудзи – 9,40 т/га.
«Збиральний сезон-2020 відбувався в
умовах мінливої погоди з періодичними
інтенсивними опадами. Тому продовжився
період вегетації, а жнива затягнулися, –
коментує
операційний
директор

“Контінентал Фармерз Груп” Віталій
Ставнічук. – Врожай мав підвищену
вологість, збір потребував додаткових
витрат на найману техніку, але ми були
готові до такого розвитку подій, оскільки
орієнтуємося на довгостроковий прогноз
погоди. Збиральна кампанія відбувалася
злагоджено, з використанням планової
кількості техніки – комбайнів, перевантажувачів та транспорту для перевезення».
Під час жнив на полях «Контінентал
Фармерз Груп» працювали 93 власних
комбайни CLAAS LEXION. 30 з них – на
гусеничному ходу, що дало змогу ефективно зібрати врожай при підвищеній
вологості ґрунту. Для перевезення
зібраного врожаю та підвищення про-

дуктивності на кожних два комбайни
використовували один перевантажувач. Аграрії зазначають, що процес
збору, вивантаження та переміщення
зерна – повністю автоматизований.
Ведеться облік зібраних площ, перевезених тонн, одразу виготовляються
документи на врожай.
Нагадаємо, на початку листопада
«Контінентал» завершив збір картоплі
із загальної площі 1,6 тис. га. Середня
валова врожайність культури у Компанії склала 36 т/га, це вище за планові
показники. Всього у 2020 році «Контінентал Фармерз Груп» зібрала врожай
зернових, бобових і олійних культур із
площі 187,7 тис. га.

Польові роботи у Компанії "Контінентал".
Фото: М. Мармури
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КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
ВПЕРШЕ ПРОВЕЛА ДЕНЬ ПОЛЯ
«Контінентал Фармерз Груп» вперше
презентувала результати власних агрономічних досліджень на базі своєї
науково-дослідної
ділянки
поблизу
м. Хоростків, що на Тернопільщині. Саме
там наприкінці літа Компанія провела
професійний захід – День поля. Його
учасниками стали як представники партнерів «Контінентал», так і колеги з аграрної
галузі. Кожен учасник отримав детальну
технологічну карту, в якій у вигляді
таблиць було зазначено дані про вивчення
норм і фаз застосування добрив, впливу
стимуляторів росту рослин на урожайність культур, ефективність застосування
фунгіцидів, гуматів, схеми гербіцидного
захисту тощо. Під час огляду дослідних
ділянок спеціалісти Компанії обмінювалися
з колегами і партнерами цінним досвідом:
детально обговорювали, як оцінити вплив
різних зовнішніх та технологічних факторів
на стан і врожайність культур, аналізували
підходи до вибору гібридів насіння та засобів захисту рослин, виходячи з побаченого
на демонстраційних посівах.

– Одне з наших пріоритетних
завдань – стати більш відкритими
та прозорими для інших фермерів,
адже розуміємо, що умови, проблеми,
виклики в агросекторі у всіх однакові.
Наших колег по галузі ми вважаємо,
перш за все, своїми партнерами, з
якими пліч-о-пліч обробляємо землі,
а отже, маємо об’єднувати зусилля
і разом дбати про ці землі, а нашу
галузь робити передовою та привабливою, – зазначив на відкритті
заходу Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» Георг фон
Нолкен і додав, – «Контінентал» –
відкрита Компанія, яка готова
освоювати нові для себе напрямки
партнерства із фермерами, наприклад – надавати послуги елеваторів
та допомагати їм у реалізації вирощеного зерна, а також надавати
допомогу у забезпеченні необхідними
матеріальними засобами під час
посіву.

Окрім дослідної ділянки в Хоросткові,
експериментальні поля Компанії є також
у селі Вирів Кам’янка-Бузького району,
що на Львівщині. Адже для проведення
об’єктивних технологічних досліджень
необхідні різні ґрунтово-кліматичні зони,
щоб мати більш достовірні результати.
Про мету і завдання розвитку власного
науково-дослідного напрямку роботи
повідомив директор з виробництва
«Контінентал Фармерз Груп» Віталій
Ставнічук:

Учасники заходу обговорюють
демонстраційні зразки

– В сучасних умовах, коли в країні
та в агросекторі нестабільна економічна ситуація: щоразу дорожчають
добрива, насіння, засоби захисту
рослин, відповідно, технологія вирощування стає все дорожчою, тому
важливе наукове підґрунтя у нашій
справі. Застосовувати нові продукти
у виробництві досить ризиковано.
Нівелювати цей ризик ми вирішили
завдяки науковим експериментам.
Досліди проводимо від цьогорічної
весни, вивчаємо вплив препаратів
на кукурудзу, сою та соняшник, далі
зосередимось ще на озимому ріпаку,
озимій пшениці. Здобутими знаннями
охоче ділимось з іншими аграріями, бо
тільки в дискусії і співпраці можемо
досягти результату. У майбутньому
будемо проводити масштабніші Дні
поля – з показом техніки, технологій
і досягнень у точному землеробстві.
Обробіток ґрунту, використання
насіння, засобів захисту – наболілі
питання, що хвилюють аграріїв,
тож маємо разом шукати правильні
рішення. У «Контінентал» є кваліфіковані спеціалісти, кандидати
наук,
які
володіють
чіткою
методологією досліджень, отримують обґрунтовані висновки.

Опісля інформаційної частини на Дні
поля відбулась безпосередньо презентація виробничих дослідів. Учасників заходу
запросили оглянути дослідні ділянки сої,
соняшнику та кукурудзи.
– Випробовуємо все, що цікавить
і турбує наших агрономів, – зазначив начальник відділу агрономічної
експертизи Компанії «Контінентал
Фармерз Груп» Олександр Деревянченко. – Наше демополе відрізняється
тим, що тут нема популяризації
якихось певних продуктів, тут представлена продукція всіх компаній,
які нам були цікаві. Наше завдання
– зменшити затрати і збільшити
врожайність у господарстві. Сьогодні ми продемонстрували 180
ділянок із досліджуваними культурами. Наступного року додамо
ще озимі культури, буде 300 ділянок. Висіваємо кожну культуру на
20 сотих в одному повторенні,
20 сотих – у другому, щоб мати
точніші дані. Закладаємо гербіциди,
змінюємо еталон для порівняння. Це
клопітка праця, бо потрібно щоразу
змінювати продукт, обходити поле,
робити аналіз врожайності та
ефективності.

– Ми задоволені результатами
наукових досліджень на полі біля
Хоросткова, – підсумував Генеральний директор Георг фон Нолкен та
наголосив, що проведення таких Днів
поля сприяє не тільки підвищенню
професійного рівня агроспеціалістів
Компанії, а й загалом розвитку сільського господарства в регіоні.

Олександр Деревянченко, начальник відділу агрономічної експертизи,
ділиться результатами досліджень

Зважаючи на карантинні обмеження,
всі елементи програми Дня поля у «Контінентал» були проведені просто неба
та з дотриманням рекомендованих
заходів безпеки.

УКРАЇНА ЗДІЙСНИЛА ЕКСПОРТ ВИСОКОЯКІСНОЇ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ
ПШЕНИЦІ В SAGO І КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА АРАВІЯ ВПЕРШЕ
ЗА 12 РОКІВ: SALIC І «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ПОСТАВЛЯЮТЬ
ЗЕРНО У ДЖИДДУ
Вперше з 2008 року якісну борошномельну пшеницю з України експортують
до Королівства Саудівська Аравія. «Контінентал Фармерз Груп» разом зі своїм
акціонером – Saudi Agricultural Investment
and Livestock Company (SALIC) – виграла
тендер, оголошений саудівським державним закупівельником Saudi Arabia
Grain Organization (SAGO), на поставку
60 тис. тонн пшениці. Погрузка вантажу на морське судно класу Panamax
проводилась в порту Чорноморськ, ще
у вересні вантаж прибув у Саудівську
Аравію.
Георг фон Нолкен, Генеральний
директор «Контінентал Фармерз Груп»,
переконаний, що ця поставка, яка є
першим прямим експортом для «Контінентал», має важливе значення не
тільки для Компанії, але й для України.

«Я впевнений, що це безперечно хороший показник і явний сигнал про серйозні
інвестиційні наміри Саудівської Аравії
щодо України, – прокоментував Георг
фон Нолкен. – Також для нас важливо, що
перший прямий експорт зерна, яке вирощене на наших полях і зберігається на
наших елеваторах, здійснено саме до Королівства Саудівська Аравія – батьківщини
нашого стратегічного інвестора SALIC».
У «Контінентал Фармерз Груп»
також зазначають, що компанія SAGO,
яка виконує державні закупівлі для
Королівства Саудівська Аравія, висуває
дуже високі вимоги до якості зерна.
Це вважається важливим кроком у
розвитку «Контінентал Фармерз Груп»,
досягненні її стратегічних цілей, а
також початком міцної міжнародної
співпраці.

Посол Саудівської Аравії в Україні, представники компанії SALIC та керівництво "Контінентал Фармерз Груп"
у порту Чорноморська під час експортної відправки зерна
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«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ПРАЦЮЄ
НАД ЗБЕРЕЖЕННЯМ РЕСУРСІВ ҐРУНТУ
«Контінентал Фармерз Груп» впроваджує біологізацію виробничих процесів.
Особливу увагу Компанія приділяє відновленню і збереженню ґрунтів, тому
попри традиційну систему обробітку,
працює у напрямку біологізації та
відновлення родючості. Щоб поповнити землю органічними речовинами,
агрохолдинг використовує сидерати,
курячий послід та компост.
Компостування – новий напрямок для
«Контінентал Фармерз Груп». Щороку
на елеваторах Компанії залишається
орієнтовно 5–6 тисяч тонн різноманітних відходів, які зазвичай утилізували,
витрачаючи додаткові кошти. Відтепер
ці відходи переробляють на компост.
Щоб зберегти цінні речовини, спеціалісти агрохолдингу працюють над
різними схемами заготівлі. До прикладу, якщо відходи містять мало
елементів живлення, до них додають
торф, фосфоритне борошно, курячий
послід.
Під час компостування «Контінентал»
використовує також різноманітні комбінації бактерій та грибів. Завдяки їм
можна не лише пришвидшити процес
приготування компостів, а й провести
знезараження сировини від патогенної
мікрофлори та мобілізувати важкодоступний фосфор. І хоч об’єм фосфору,
який розщеплюють бактерії, відносно
невеликий, якщо вносити їх кожного
року, можна набагато якісніше використовувати ресурси ґрунту та зменшити
кількість
внесення
мінеральних
добрив, – наголошують в «Контінентал Фармерз Груп». Підтверджують це

досліди, які проводить на полях Компанії відділ агрономічної експертизи.
«Контінентал» ретельно вивчає властивості своїх полів, щоб знати, які
компости за агрохімічною характеристикою потрібні ґрунтам – рН-підвищувальні,
рН-знижуючі чи з нагромадженням фосфору. Таким чином кожна компостна
суміш буде унікальною та адаптованою
під потреби конкретного поля. В Компанії кажуть, що з допомогою компосту з
різним хімічним складом можна знизити
до оптимального рівня pН в карбонатних
гуртах і стабілізувати pH в кислих.
«Контінентал Фармерз Груп» вже
має певні напрацювання у сфері компостування – Компанія облаштувала
на Львівщині майданчик для заготівлі
компосту. У планах – створення й інших
таких пунктів та вдосконалення технології заготівлі, щоб отримувати якісний
компост.
Серед інших органічних добрив, що
використовує «Контінентал», – курячий послід, який є цінним джерелом
корисних речовин для сільськогосподарських культур. Компанія купує його
на пташиних фермах. Вносять курячий
послід в сухому вигляді розкидачами
з розрахунку 5–7 тонн на гектар, потім
здійснюють глибоке рихлення землі.
Щоб знезаразити послід, використовують біопрепарати – природні бактерії
та гриби, які сприяють пришвидшенню
розкладання рослинних решток у ґрунті,
пригніченню патогенної мікрофлори та
оздоровленню ґрунту.
Вирощування сидератів – рослин, які
культивують перед посадкою основної

Cидерати на полях Компанії

культури, щоб покращити фізичні та хімічні
властивості ґрунтів, а також збагатити
їх корисними елементами живлення –
це ще один спосіб органічного підживлення, який використовує «Контінентал
Фармерз Груп». Сидерати підтримують
хорошу вологоутримуючу здатність
ґрунту, сприяють його розщільненню, є
джерелом мікро- та макроелементів. При
внесенні сидератів агрохолдинг ретельно
досліджує фізико-хімічні властивості
ґрунту, щоб визначити, яка суміш краще
підходить для кожного поля. Завдяки їх
внесенню, «Контінентал» планує зменшити використання мінеральних добрив.
Цього року на полях Компанії, де вже

зібрали озимі культури, було посіяно
близько 4 тис. га сидератів. У наступному
році ці площі планують збільшувати до
10 тис. га. Окрім власного вирощування,
використовують вже готові суміші, які
купують в спеціалізованих компаній.
Органічні добрива вносять на всіх
землях, які обробляє «Контінентал». В
Компанії зазначають, що прагнуть зберегти ресурси ґрунту, і саме активне
використання органічних добрив у
виробництві відновлює його фізико-хімічні властивості. Таким чином
«Контінентал Фармерз Груп» вдосконалює свою систему землеробства та дбає
про родючість земель, на яких працює.

СПІЛЬНИЙ ОБ’ЇЗД КЛАСТЕРІВ – ЗАДЛЯ ОБМІНУ ДОСВІДОМ
Уже вдруге цього року відбувся об’їзд
кластерів, мета таких зустрічей – покращити комунікацію в команді, створити
здорову конкуренцію та обмінятись
досвідом. Керівництво «Контінентал»
разом з директорами кластерів, працівниками агрономічної та інженерної
служб відвідали вісім кластерів Компанії.
«Для нас важливо усією командою обмінюватись інформацією,
досвідом, результатами нашої
роботи. Компанія обробляє землі
у різних кліматичних зонах, у кожного керівника кластера свій підхід
до роботи, тому важливо спільно
обговорювати виробничі питання
і брати корисне із таких зустрічей.
Такий обмін важливий для всіх і не
лише через відеоконференцію, але й
наживо у полі», – зазначив Генеральний директор Компанії «Контінентал
Фармерз Груп» Георг фон Нолкен.

Оцінка посівів під час об’їзду

Учасники об’їзду оцінювали кожен
кластер за чотирма основними параметрами. На базах перевірили роботу
складів, умови зберігання техніки та
дотримання заходів безпеки. У полях –
оцінювали стан посівів озимих культур, якість обробітку ґрунту. Оцінки за
кожним параметром відзначали у чек-листі, за підсумками формували рейтинг
кластерів.

«Ми поставили собі за мету бути
найефективнішою агрокомпанією в
Україні, тому все, що робимо, – для
цього. На об’їздах комплексно оцінюємо дотримання стандартів,
визначаємо слабкі та сильні місця на
різних підрозділах. Якщо порівнювати
з першим об’їздом, ми бачимо якісні
зміни, такі зустрічі працюють та
дають бажаний результат – покращують роботу Компанії», – зазначив
операційний директор Компанії «Контінентал Фармерз Груп» Віталій
Ставнічук.
За результатами об’їздів визначили
найкращий кластер, який отримав
відзнаку «За високу якість дотримання
стандартів». Здобув перемогу кластер
«Тернопіль», друге місце – кластер
«Поділля» і третє – «Полісся». За словами керівника кластера-переможця,
до оцінювання роботи старанно
готувалися. Але старалися не заради
нагороди, а щоб вдосконалити роботу
команди.

Нагородження найкращих кластерів за результатами об’їзду

«Особливу увагу ми звернули на
відповідність умов зберігання техніки та підготовку її до зимового
періоду. Також ретельно працювали
над дотриманням стандартів стану
полів. Всі – я і кожен працівник кластера – радітимуть нагороді, бо наша
важка праця оцінена справедливо», –
керівник кластера «Тернопіль» Компанії «Контінентал Фармерз Груп»
Кацпер Ян Махай.

В Компанії переконані, що отриманий
досвід допоможе команді «Контінентал»
стати ще ефективнішою у новому виробничому сезоні, а такі об’їзди стануть
традиційними.

Огляд техніки учасниками заходу
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ДМИТРО ЗАЙЦЕВ: «В ТОЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ ВАЖЛИВІ
МОТИВАЦІЯ ТА НАЦІЛЕНІСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ»
«Контінентал Фармерз Груп»
продовжує розвивати точне землеробство. Завдяки сучасним методам,
підходам і технічним засобам, вдалося
не лише заощадити, але й отримати
економічний ефект. Як реалізують ці
технології, розповів керівник служби
точного землеробства «Контінентал Фармерз Груп» Дмитро Зайцев.

Дмитро Зайцев, керівник служби точного
землеробства Компанії "Контінентал"

–
Вже рік в компанії
«Контінентал Фармерз Груп»
працює служба точного землеробства. Які цілі ставили і що
вдалося реалізувати за рік?
Щоб визначити чіткий план з модернізації техніки та систематизувати
використання інноваційних технологій
в Компанії, спочатку ми сформували
стратегію впровадження проектів
точного землеробства. Вона має назву
«7 рівнів точного землеробства». Без неї
неможливе впровадження та реалізація
комплексних проектів. На першому
етапі було проведено внутрішній аудит
техніки та програмних продуктів, які
уже використовуються. Після цього ми
розпочали переоснащення.
Цього року ми оснастили сівалки
обладнанням «Precision Planting», яке дозволяє покращити якість посіву, завдяки
дотриманню норм та рівномірної розкладки насінин, а також автоматично
перекривати сошники в зонах, де вже
здійснено посів. Завдяки цьому вдалося
якісніше посіяти кукурудзу, соняшник
та сою.
Компанія запровадила диференційоване внесення підживлення і систем
захисту. Цього року ми вносили різні
норми азотних добрив оприскувачами і
розкидачами в період весняного відновлення вегетації на тих ділянках полів, де
культури розвивалися повільніше через
певні природні або ж погодні фактори.
Охопили 25 тис. га на землях кластерів «Галичина» і «Тернопіль». Пілотним
проектом, який став ефективним,
стало диференційоване внесення фунгіцидів і гербіцидів. Бачимо, що надалі
можемо використовувати ці методи
на усіх землях, які обробляємо і які цього
потребують.
На комбайнах ми використовуємо
системи, які дають змогу здійснювати
картування врожайності. У вигляді
картографічних даних ми отримуємо
інформацію про врожайність на усіх
ділянках поля і можемо проаналізувати
вплив різних факторів на ці показники.
Це допомагає зрозуміти, де і в якій мірі
на родючість впливає ґрунт, де – фактори рельєфу чи технологічні чинники.
В «Контінентал Фармерз Груп»
успішно працює відділ дистанційного

зондування землі. Щоб оцінити стан
культур, його працівники системно
здійснюють обльоти посівів. Цей процес
систематизували, визначили період
обльотів, висоту, кількість інформації,
на яку повинні звертати увагу, форму
звітності. Відповідно до отриманих
результатів, роблять звіт, який допомагає переглянути стан великого об’єму
посівів і дозволяє швидко оцінити ситуацію на полях.
Також ми працюємо над аналізом та
хімічним обстеженням ґрунтів. Відповідно до результатів, які отримує
лабораторія, для різних культур формуються рекомендації щодо збереження
родючості та систем підживлення під
заплановану врожайність. На основі
даних ми також корегуємо інформацію про зони продуктивності полів
і можемо краще адаптувати своє
виробництво під внесення поживних
елементів в ґрунт. Також, відповідно
до даних агрохімічного обстеження
ґрунтів, визначаються ділянки поля,
на яких треба провести меліоративні
заходи – розкислення, внесення органічних речовин, компостів. Наша Компанія
підтримує ідеї сталого розвитку, тож
велику увагу приділяє збереженню та
покращенню родючості полів.
В агрохолдингу є власна мережа
метеостанцій, яка допомагає отримати інформацію про реальний стан
погоди в областях, де працює Компанія.
Як пілотні проекти запущені мобільні
метеостанції. Вони встановлюються
на техніку, наприклад, оприскувачі, і це
дозволяє під час роботи в полі бачити
метеорологічний звіт. Цей проект
важливий, бо для бажаного результату
засоби захисту рослин слід вносити за
оптимальних погодних умов.
Особливу увагу «Контінентал» приділяє
вимірюванню ущільнення ґрунтів –
це один з ключових факторів, який має
вплив на потенційну родючість поля,
адже воно ускладнює розвиток кореневої
системи та перешкоджає накопиченню
вологи. Ми придбали пенетрологери –
пристрої, які вимірюють і автоматично
передають на сервер дані про ущільненість. З їх допомогою визначаємо такі
ділянки поля і, на основі отриманих
даних, підбираємо необхідний агрегат
та визначаємо оптимальну глибину
ґрунтообробітку. Так ми вирішуємо
одразу два завдання – оптимальне
використання техніки та ефективне
здійснення обробітку землі.
В роботі проект з переобладнання техніки сучасними системами
автопілотів. Наша стратегічна ціль –
використовувати на всіх кластерах
Компанії уніфіковане обладнання, що є
універсальним та автономним. У нас
є певні вимоги до нього. Ми працюємо
з системами телематики, які дозволяють дистанційно збирати дані з
техніки і передавати на сервер, підтримують віддалений доступ до робочого
столу, синхронізацію карти покриття
при одночасній роботі тракторів на
полі. Обов’язковими вимогами є висока
автономність роботи – можливість
працювати тривалий час без очищення
та форматування пам’яті, достатня
продуктивність для якісного управління
причіпним агрегатом та робота з великою кількістю ділянок без збоїв.
– Що було куплено з техніки
під точне землеробство?

Стратегічно ми взяли курс на оснащення тракторів автопілотами
«John Deere», самохідних оприскувачів –
обладнанням «Raven», сівалок –
обладнанням
«Precision
Planting».
Перед посівною 20-го року було
переобладнано декілька сівалок. До
нового виробничого сезону плануємо
оснастити решту і придбати нові.
Наступного року ми хочемо працювати якісними висівними апаратами
з системою підключення сошників на
перекриттях. Вони забезпечать високу
точність розкладки насіння у насіннєвому ложі, автоматичне регулювання
притискних зусиль і високу швидкість
посіву. Також ми дообладнуємо сівалки
системами внесення рідких добрив, що
забезпечить підвищення доступності поживних елементів в ґрунті на
початкових етапах вегетації рослин.
– Яка з систем Farm
Management найбільш адаптована та використовується у
виробництві? Якими системами
користуєтесь?
Як ERP-платформу цього року почали
використовувати «Cropio». На ній збирається великий обсяг даних з нашого
виробництва, які отримуємо з квадрокоптерів під час скаутингу полів.
Таким чином ми можемо інформувати
працівників про ситуацію на полях. Для
кожного створено акаунт. З допомогою
планшета вони можуть зафіксувати, в
якому стані культури, виявити загрози
майбутньому врожаю, запропонувати
можливі рішення проблем, отримати
інформацію про проведені та заплановані технологічні операції. Також
на платформі організований модуль
супутникового моніторингу, коли за
даними з супутникових знімків будуються індекси вегетації, наявності
вологи. Там же є цілий ряд показників,
які можна аналізувати, і вони напряму
вказують на наявність певних проблем або на погіршення стану наших
посівів. Відповідно, за цими даними
можна формувати карти завдань
диференційованого внесення або диференційованого висіву. На платформі
також є модуль телематики, що
відображає переміщення нашої техніки.
Ми збираємо дані, хто де працював,
усі параметри внесення, висіву. Надалі
хочемо глибше використовувати
можливості й потенціал платформи
«Cropio» саме в плануванні сільськогосподарських операцій та контролю
за обсягами виконаних робіт.
Ще одна платформа, послугами якої
користувалися під час обльотів посівів, – «Hummingbird». Вона дозволяє
працювати з даними ортофотознімків і відомостями супутникового
моніторингу. За їх підсумками формуємо детальний ортофотоплан. Він
дозволяє визначити стан розвитку
культур, але, в першу чергу, з його
допомогою ми визначали наявність
бур’янів в міжрядді, щоб потім скорегувати норму внесення гербіцидів на
потрібних ділянках для боротьби з
бур’янами. На платформі є можливість
автоматичного підрахунку кількості
сходів і виявлення проблемних площ, де
з якихось причин відбулося або падіння
культури, або неякісний посів. Також
«Hummingbird» дозволяє працювати
зі супутниковими знімками високого
розширення.

– Побутує думка, що впровадження точного землеробства
доволі дороге. Скільки Компанія
інвестувала в цей напрямок за рік?
В першу чергу, я б відзначив ефективність систем. Більшість з них
окупляються за сезон або швидше, що
свідчить про доцільність впровадження
точного землеробства. Ще більше робіт
з модернізації планується на 2021 рік. Ми
хочемо зробити так, щоб наші трактори й оприскувачі, що працюють в
полі, були оснащені сучасними системами, які відповідають тим вимогам,
що я зазначив.
– Чи плануєте розробляти
продукт під компанію?
На наступний рік в нас запланований
проект цифрової трансформації бізнесу. Він передбачає автоматизований
облік добрив, насіння, ЗЗР. Тобто ми
маємо забезпечити отримання даних
від сівалки, оприскувача чи розкидача в
систему обліку 1С. Таким чином будемо
розуміти, який обсяг ТМЦ пішов на конкретну площу, і зможемо автоматично,
без втручання працівників, провести
списання цієї кількості. Те ж саме з розкиданням міндобрив або обприскуванням –
знаючи формулу робочого розчину, ми
контролюємо, який його обсяг внесли
на поле, й автоматично проведемо списання й облік товароматеріалів.
Цей проект є досить амбіційним, але,
однозначно, дуже важливим для Компанії для оптимізації навантаження на
працівників, розподілу роботи, яку вони
виконують. Тож працюємо над його
реалізацією.
– З чого радили б починати
аграріям впровадження точного землеробства з практичної
точки зору?
Для себе я зробив певний розподіл на сім
рівнів точного землеробства. Називаю їх
рівнями, тому що їхня максимальна ефективність досягається тільки тоді, коли
реалізуються в певній послідовності.
Перший рівень – базовий. Сюди входить
наявність точних контурів полів, робота
систем автопілотів, програмного забезпечення, щоб працювати з цифровими
даними, збереження напрямків операцій –
коли технологічні колії переносяться на
наступні роки.
Другий рівень – обов’язковий. Це обладнання сівалок і оприскувачів системами
відключення секцій і рядів. Це робота,
що проводиться з технологічною колією,
культура руху техніки по полю. Цього
року, до речі, в «Контінентал» посів
озимих культур відбувався з включенням
технологічної колії для того, щоб надалі
покращити рух оприскувачів по полю та
щоб зменшити витоптування культурних рослин.
Третій рівень – хімічно-технологічний.
Маю на увазі агрохімічні обстеження
полів, контроль ущільнення ґрунту. Ми
зберігаємо дані про технологічні операції, щоб розуміти й оцінювати, з якою
якістю були проведені посіви, внесення,
підживлення, збір врожаю.
Четвертий рівень можна назвати
класичним точним землеробством. Бо,
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коли виконав перших три рівні, можеш
почати працювати зі змінною нормою –
розробляти карти, завдання сільськогосподарських робіт. Також на
цьому рівні системно використовують картування врожайності, з його
допомогою можна бачити технічні
помилки, виявляти похибки в неоднорідності полів. Для себе виділяю також
використання супутникового, метеорологічного моніторингу. Працювати
з цими системами можна і під час
попередніх етапів, але максимальний
економічний ефект відчутний після
реалізації перших етапів, і ти знаєш,
на що звертати увагу.
П’ятий рівень – системне виконання
обльотів безпілотними літальними
апаратами, використання показників
супутникового моніторингу, робота
з даними метеостанцій. Ці технології доволі прості у використанні, але
дають відчутний ефект саме на цьому
рівні впровадження інновацій.
Шостий рівень – введення управління
агрегатами. Тобто в нас автопілот
стоїть не тільки на тракторі, але і

Моніторинг полів проводиться квадрокоптерами

причіпна техніка теж працює з системами підрулювання. Це максимально
зменшує кількість пошкодження культурних рослин під час руху техніки.
Передбачається також автоматичне
створення робочих розчинів з мінімальною участю людини – вони готуються
автономним вузлом за попередньо
сформованим нарядом. Використані
ТМЦ списуються в 1С автоматично
Сьомий рівень – це управління елементарними ділянками. Коли немає
поняття поля, а є поняття ділянки на
полі, і ти робиш все, щоб максимально
підвищити її економічну ефективність.
Кожна ділянка поля унікальна, вимагає
особливого підходу й особливої технології. І ти шукаєш можливості для
максимальної ефективності – це посів
зі змінною нормою, робота з потенціалом зони.
Ось така послідовність впровадження технологій. Реалізація даної
стратегії забезпечує дотримання
принципу Парето – коли 20 % зусиль
формують 80 % ефекту. Виконання
певних рівнів можна розбити на етапи,
наприклад, спочатку – перших 2 рівня,
коли результат зафіксований – можна
переходити до наступних трьох рівнів,
коли і вони опановані – потрібно рухатись далі.
«Контінентал Фармерз Груп» націлена на досягнення максимальної
ефективності і результативності
свого виробництва.

– Розкажіть про досягнення
завдяки впровадженню точного
землеробства на виробництві.
Яких показників вдалося досягти?
В цілому, якщо мова йде про економічні показники, то на переобладнаних
сівалках ми досягнули – 99,6 % сингуляції
(параметр, який визначає рівномірність
і якість розкладання насіння в рядку) при
посіві кукурудзи. Нам вдалося мінімізувати пересіви. Посів з технологічною
колією зменшив кількість пошкоджених
рослин оприскувачами. Завдяки диференційовану внесенню гербіцидів, ми
досягнули економії в 60% на окремих
полях.
– Що ще плануєте впроваджувати в точному землеробстві в наступному році?
Ми продовжуємо реалізувати усі розпочаті проекти – переобладнання наших
сівалок системами «Precision Planting».
Розглядаємо придбання нових, які відповідають технічному завданню. Також
поглиблюємо роботу в напрямку систем
картування врожайності, збільшуючи
відсоток комбайнів з системами картування, які працюють в нас на полях, щоб
закривати всі наші площі. Переходимо до

роботи з технологічними коліями на усіх
землях. Стратегічно взяли курс на роботу
з картою завдання – коли норма регулюється переданим завданням. Зберігаємо
дані про виконання наших польових робіт
і аналізуємо їх. Працюємо в межах наших
зон продуктивності та однорідності на
полях. Продовжуємо робити системні
обльоти наших посівів. І надалі розвиватимемо проект з метеомоніторингу,
контролю агрохімічного стану наших ґрунтів, масштабуємо і збільшуємо кількість
обстежених полів на предмет наявності
переущільнення на полях і проект цифрової трансформації як проект в цілому
агробізнесу.
– На вашу думку, без яких
трьох складових не можливо
компанії впровадити точне
землеробство?
Тут важлива мотивація та націленість на результат. Технологій є багато,
потрібно тільки змусити їх працювати
системно, підключити, провести навчання,
переконати, що система запрацювала і
працівники компанії користуються всіма
можливостями і перевагами техніки.
Саме навчання працівників, мотивація,
роз’яснення є одним з визначальних факторів, наскільки успішними будуть проекти
точного землеробства.
Джерело: agroportal.ua

#КОМАНДАКОНТІНЕНТАЛ
#командаконтінентал – це люди, для яких сільське господарство більше ніж просто робота.
Хочемо познайомити із 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.

Василь Болехівський, головний
агроном, кластер «Картопля»

Мирон Плотніцький, головний
інженер, кластер «Карпати»

Я аграрій із тридцятилітнім
стажем і пишаюсь цим. Адже вибір
юності став моїм стилем життя.
Зараз я агроном-практик, але маю
досвід у науковій діяльності. Для
мене робота – це спосіб реалізації
та професійного росту. З роками
романтизм у професії зникає,
але залишається палке бажання
працювати
на
отримання
результату. Найкращим у роботі
аграріїв вважаю відкриті можливості. І я не про великі фінансові
чи виробничі досягнення, а про
маленькі кроки, щоденну роботу,
яка нас, працівників Компанії «Контінентал», робить нездоланною
командою.

Батько та бабуся працювали
в сільському господарстві. Їхній
приклад надихнув мене при виборі
професії. У 2014 пройшов навчання
в школі механіків, яку організовував
агрохолдинг. Саме тоді почався
мій шлях у Компанії.
Мені подобається, що в «Контінентал Фармерз Груп» я завжди
відкриваю для себе щось нове.
Компанія користується сучасною
технікою, постійно її оновлює. Тому
мої знання та кваліфікація повинні
весь час вдосконалюватись.
Я відданий своїй роботі, адже
переконаний, що в цій професії кожен день неповторний та
цікавий.

Олександр Степчук, польовий
менеджер, кластер «Поділля»

Тетяна Лясковська, керівник
блоку, кластер «Кам’янка-Бузька»

У сільському господарстві я
майже 35 років. За цей час обіймав
різні посади і навіть певний період
не працював у галузі, проте повернувся, і досі в аграрній сфері, бо
саме до неї лежить душа.
Свою роботу люблю за те, що
весь час тримає мене в русі. Хоч
процеси у сфері циклічні, але все
постійно змінюється: сьогодні –
посівна, не встиг оглянутись – уже
сходи, а там і жнива скоро. Кожного
дня щось нове.
Взимку, коли немає сільськогосподарських робіт, я стараюся
вивчати нові матеріали у своїй
галузі. Відчуваю потребу вдосконалюватися, адже наука постійно йде
вперед, тож треба підтримувати
свій професійний рівень.

Свою кар’єру в агро я розпочала у
Компанії «Контінентал». Пройшла
шлях від стажера до керівника
блоку. Обрала цю професію, бо
вважаю її перспективною, тут я
розвиваюсь і отримую гідну оцінку
своїх знань та праці. Переконана,
що агрономія – для жінок. Адже
стать у професії – не найважливіше, цінується якість роботи та
компетентність. Мені вдається
поєднувати особисте життя та
роботу у сільському господарстві.
Хоч професія часом вимагає зайнятості 24/7, та родина звикла
до насиченого графіка та дуже
пишається моїми досягненнями. У
моїй роботі найкраще – колектив,
наша аграрна сім’я – це підтримка,
опора, справжня команда.
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ПОНАД 42,5 ТИСЯЧІ МАЛЯТ ОТРИМАЛИ СОЛОДОЩІ
В РАМКАХ ПРОЕКТУ «МИКОЛАЙ НА КОНТИНЕНТІ»
Чарівний та довгоочікуваний день
для дітей – день Святого Миколая. Вже традиційно напередодні
новорічно-різдвяних свят Компанія
«Контінентал» реалізувала один із
наймасштабніших соціальних проектів
під назвою «Миколай на Континенті».
Ця акція дарує відчуття свята дітям в
областях Західної України, де працює
агрохолдинг.
Для дітей це завжди радісна та
щаслива мить, адже день Святого
Миколая – найулюбленіше та найочі-

куваніше свято. Щорічно «Контінентал»
у громадах, де має землі в обробітку,
дарує смачні набори гостинців діткам
у дошкільних та загальноосвітніх
закладах. Цьогоріч у підсумку 14 тонн
солодощів були доставлені до понад
42,5 тисячі малят із Тернопільської,
Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської областей.
Проект був втілений у 354 населених
пунктах. На реалізацію цієї ініціативи
в 2020 році Компанія «Контінентал»
спрямувала понад 1,4 млн грн.

«КОНТІНЕНТАЛ» ПРОДОВЖУЄ ПОКРАЩУВАТИ НАСЕЛЕНІ
ПУНКТИ У РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА
Соціальний проект «Корпоративне
волонтерство» уже кілька років поспіль
успішно реалізують працівники Компанії
спільно із жителями населених пунктів,
де «Контінентал» обробляє землі. В
рамках ініціативи співробітники агрохолдингу покращують інфраструктурні
об’єкти у громадах та допомагають із
благоустроєм. «Контінентал» прагне
стати зразком для наслідування
місцевим
жителям
та
бізнесу,
адже соціальна відповідальність –
це рушій добробуту та позитивних змін.

Працівники кластеру «Кам’янка-бузька»
під час робіт у с. Полове

Результати втіленого проекту у цьому
році – це відремонтовані зупинки,
прибрана територія, замінена огорожа
довкола соціально важливих об’єктів.
А головне – командна робота на благо
громадам.
Працівники кластеру «Буковина»
провели толоку в селі Подвірне Новоселицького району Чернівецької області.
У рамках проекту прибрали територію

біля зупинки громадського транспорту
та стели при в’їзді в населений пункт.
Крім благоустрою довкола, вдалось
також перефарбувати ці об’єкти.
До колективної роботи долучилися
15 працівників агрохолдингу, а витрати
на фарбу та інші необхідні матеріали
сягнули 13 тис. грн.
Долучились до ініціативи співробітники кластеру «Полісся», порядкувавши
в селі Залісці Збаразького району
Тернопільської області. Працівники
Компанії та жителі села прибрали,
пофарбували дві зупинки громадського
транспорту, паркани біля місцевого
будинку культури, амбулаторії, сільської ради та школи. А ще встановили
огорожу біля спортивного майданчика –
це близько 80 метрів нової, якісної
сітки. Бюджет проекту на цьому кластері сягнув 25 тис. грн.
Поки учні Вівсянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів відпочивали на
канікулах, працівники кластеру «Галичина» оновили територію навчального
закладу. Згуртувавшись із жителями
села Вівся Козівського району Тернопільської області, навели благоустрій
та встановили 150 метрів нової огорожі довкола навчального закладу.
Для втілення ініціативи витралили
25 тис. грн. Було демонтовано стару
сітку, працівники вирівняли бордюри,
потім здійснили зварювальні роботи та
встановили нові металеві штахети.
У межах проекту уже другий рік
поспіль покращують інфраструктуру
на Самбірщині. Цьогоріч капітально
вдалось змінити вигляд автобусних
зупинок у селах Острів, Нижнє та
Купновичі. Раніше – руїни, тепер –

Оновлена зупинка завдяки старанням працівників кластеру «Буковина»

розмальовані стіни та нова покрівля.
Із соціального бюджету виділено
25 тис. грн на будівельні матеріали.
Щоб ще більше покращити вигляд
зупинок, вирішили розмалювати стіни,
замінили вивіски. Після оновлень
автобусні зупинки стали справжньою
окрасою сіл.
Працівники кластеру «Тернопіль»
допомогли
покращити
територію
довкола Центру дитячої та юнацької
творчості, що в місті Підволочиськ
Тернопільської області. Співробітники Компанії та працівники Центру
прибрали прилеглу територію, пофарбували огорожу, гойдалки, висадили
туї. На облагородження подвір’я виділили 25 тис. грн. До слова, цей об’єкт
обрали не випадково, адже саме тут
почала діяти студія робототехніки,
відкриття якої співфінансувала Компанія. Тож вирішили оновити центр
ще й зовні, щоб вихованці закладу із
задоволенням відвідували його.

Долучились до корисної ініціативи
працівники кластеру «Кам’янка-Бузька».
Взялись покращувати благоустрій у селі
Полове Радехівського району Львівської
області. Підтримали ініціативу місцеві
жителі, й уже спільними зусиллями вдалось помітно покращити село. Зокрема за
кошти Компанії виготовлено нову автобусну зупинку, яку встановили на початку
села Полове зі сторони Радехова. Стару
зупинку відремонтували та перенесли
на інший бік села. Крім того, вдалось
впорядкувати парк у селі Полове. Для
проведення робіт залучили відповідну
техніку Компанії. Вже освоєно 17 тисяч
гривень на ці оновлення. Місцеві жителі
радіють, адже із такими змінами населений пункт стає охайним та доглянутим.
Проект у Компанії планують повторювати кожного року, аби він торкнувся
ще більше населених пунктів, де
працює «Контінентал». У цьому році
загальний бюджет проекту сягнув
162 тис. грн.

В ЮРИНЦЯХ УТЕПЛИЛИ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
Дитячий садочок у селі Юринці
Городоцького району з кожним роком
стає кращим та затишнішим для своїх
маленьких відвідувачів. Дбають про
комфорт дітей місцеве керівництво
і Компанія «Контінентал Фармерз
Груп». Завдяки спільним старанням
цього року вдалося утеплити приміщення дошкільного закладу.
«Понад 217 тис. грн ми виділили
на будівельні матеріали. За ці кошти
вдалося повністю утеплити фасад
приміщення,
поштукатурити
та
пофарбувати його, – розповів заступник керівника кластера “Поділля” зі

зв’язків з громадськістю Компанії
“Контінентал” Микола Кузь. – Роботи
завершилися навесні, їх здійснювало
спеціалізоване підприємство. “Контінентал” виділив необхідні кошти».
Соціальну допомогу громаді Юринців «Контінентал Фармерз Груп»
надає систематично. Минулого року її
розмір перевищив 273 тис. грн. Понад
164 тис. грн з цієї суми спрямували на
перекриття даху в приміщенні сільської ради. Не залишився поза увагою
тоді й дитячий садочок. На нову
огорожу для нього було виділено
29 тис. грн. «Ще раніше, у 2018 році,

завдяки “Контінентал” ми здійснили
капітальний ремонт і перекриття
даху в дошкільному навчальному
закладі. Тоді на ці роботи витратили
166 тис. грн соціальної допомоги, –
зауважила староста села Юринці
Валентина Восьмушко. – Ми дуже
вдячні. Ніколи проблем чи затримок
немає з перерахуванням коштів.
З якими проханнями не звертаємося – нас завжди чують. Бували
випадки, що треба терміново допомога, і “Контінентал Фармерз Груп”
завжди реагує. Ми дуже задоволені
співпрацею!».

Фасад садочка у Юринцях після ремонту
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МАСШТАБНІ ЗМІНИ У СЕЛІ ВЕРБІВЦІ:
ЗДІЙСНИЛИ ВІДБУДОВУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Приміщення
місцевого
Центру
дозвілля молоді у Вербівцях зазнало
приємних змін завдяки аграрній Компанії «Контінентал», яка вже понад 10
років обробляє поля на Заставнівщині.
Так, у рамках налагодженого соціального партнерства громади, на території
яких працює Компанія, отримують по
130 грн за кожен гектар в обробітку.
Цю фінансову допомогу спрямовують
на реалізацію важливих соціальних
проектів у сферах медицини, освіти,
духовності, інфраструктури. Звісно, й
напрямок культури присутній у цьому
переліку.
Для громади Вербівців нагальною
потребою була заміна даху в місцевому
Будинку культури, адже старе шиферне
покриття вже відслужило чимало часу.
Компанією було придбано покрівельні

матеріали, включаючи водостічні труби.
Також були закуплені будівельні матеріали для внутрішнього ремонту стелі,
відбулось встановлення нового освітлення у приміщені. Наразі очікується
монтаж міжкімнатних дверей, який
найближчим часом має здійснити небайдужий мешканець краю, і приміщення
буде готове до відвідувань.
Неподалік Будинку культури аграрії встановили дитячий комплекс для
малечі, щоб діти мали своє місце для
ігор та проводили дозвілля на свіжому
повітрі. Варто сказати, що наймолодші
жителі села Вербівці із радістю прийняли
подарунок та швидко його освоїли, а
поруч з майданчиком тепер знаходяться
вуличні тренажери для молоді. Відтак у
селі організувався цілий осередок для
сімейного відпочинку.

– У відповідального бізнесу є розуміння того, що потрібно фінансово
допомагати громадам, адже коштів
з державного бюджету не завжди
достатньо. Я радий, що в Заставнівській ОТГ є такий активний голова,
адже саме від нього пішла ініціатива
відбудови Будинку культури. Ми ж, у
свою чергу, надали кошти на закупівлю будівельних матеріалів та на
придбання дитячого майданчика, а
це понад 100 тис. грн, – повідомив
Ян Стрільчук, заступник керівника
кластера «Буковина» зі зв’язків з громадськістю Компанії «Контінентал».

– Завдяки ефективній співпраці ми
отримали хороший результат, який
ще не один десяток років потішить
наступні покоління. Вже завершився
зовнішній та внутрішній ремонт
будівлі, який провели власними
трудовими силами з залученням спеціалістів. Ми вдячні «Контінентал
Фармерз Груп» за надані матеріали,
дитячий майданчик та сподіваємось
на подальшу співпрацю, раді, що
агарарії не залишаються осторонь
проблем села. Бажаємо процвітання
та щедрих врожаїв, – розповів Василь
Радиш, голова Заставнівської ОТГ.
Оновлена покрівля будинку культури у с. Вербівці

Ігровий комплекс поблизу відремонтованого
будинку культури

Компанія «Контінентал Фармерз Груп»
активно допомагає громадам, тому з
початку 2020 року на реалізацію соціальних проектів на території Чернівецької
області було спрямовано 2,3 млн грн. У
тому числі, понад 768 тис. грн з них – у
Заставнівському районі.

КАРАНТИН ІЗ КОРИСТЮ: У СКАЛАТІ
ВІДРЕМОНТУВАЛИ БУДИНОК КУЛЬТУРИ
Скалатський
міський
будинок
культури оновився. Місцевий центр
творчості та художньої діяльності
спільно із «Контінентал Фармерз
Груп» відремонтували приміщення
закладу, який згуртовує навколо себе
творчу молодь та дорослих жителів
краю.
Будинок культури у Скалаті – єдиний
у місті, більше того, вважається базовим
у громаді та обслуговує не лише місто,
але й усю ОТГ. У звичний час тут відбувалося чимало масових заходів: концерти,
виступи творчих колективів, займались
тут танцями і місцеві діти. Є чим пишатись закладу культури – на його базі діє
три колективи, які мають звання народ-

них, а дитячий танцювальний колектив
«Перлинка» вважається зразковим.
Організовує будинок культури пісенні
фестивалі та навіть проводить конкурс
краси «Міс громада». Хоч масові заходи
через карантинні обмеження зараз у
приміщенні не проводяться, але керівництво та відвідувачі сподіваються, що
невдовзі у закладі запанує традиційний
гамір і будинок культури запрацює
повноцінно.
Карантином тут скористались із
користю – провели ремонт та, головне,
облаштували санвузол. Такі оновлення
вдалось реалізувати завдяки співпраці з
Компанією «Контінентал Фармерз Груп»,
яка фінансувала ремонтні роботи.
Відремонтовані приміщення закладу

Відремонтовані приміщення закладу

«Підтримували заклад культури ми
власними силами, дрібні ремонти
робили самі, а на більші проекти коштів
бракувало. Знайшли надійного партнера,
який не перший рік допомагає покращувати наш будинок культури. Компанія
“Контінентал” посприяла фінансово у
капітальному ремонті туалету, артистичної кімнати, за кошти агрофірми частково
утеплено приміщення, де займається
дитячий танцювальний колектив. Це
не перша допомога від “Контінентал
Фармерз Груп”: два роки тому Компанія
фінансувала заміну ламінату у приміщеннях закладу. Ми раді, що доля будинку
культури не байдужа бізнесу і він відгукується на наші прохання», – розповів

керівник відділу культури Скалатської
міської ради Олександр Маліцький.
За словами Івана Триснюка, заступника керівника кластера «Тернопіль» зі
зв’язків з громадськістю Компанії «Контінентал», співпраця з Підволочиською
громадою – це тісна взаємодія.
«Ми реалізували чимало проектів у
різних сферах, щоб покращити якість
життя місцевих жителів. Один з останніх – це проведення ремонтних робіт
у будинку культури. Загальна сума
допомоги для реалізації цього проекту сягнула 100 тис. грн. До слова, від
початку року Компанією інвестовано у
розвиток Підволочиського району понад
1,2 млн грн», – зазначив пан Іван.
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КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ» ПРОДОВЖУЄ РЕАЛІЗАЦІЮ
ЕКОЛОГІЧНОЇ АКЦІЇ «МАРАФОН ЛИП»
Цьогоріч представники Компанії спільно з громадами провели
екологічну акцію «Марафон лип».
Суть ініціативи полягає в масштабній висадці медодайних дерев на
території громад, де «Контінентал»
обробляє землі.
Одним із пріоритетних напрямків
соціальних інвестицій «Контінентал
Фармерз Груп» є благоустрій територій громад, у яких присутня Компанія.

Висадка медодайних дерев на кластері «Полісся»

Тому цьогоріч продовжили традиційну висадку дерев, які сприятимуть
озелененню територій. Цей проект
покращує екологічну складову та має
вагомий вплив на розвиток біорізноманіття та заліснення територій.
Так, впродовж жовтня-листопада, на
території 10 районів Тернопільської,
Хмельницької та Івано-Франківської
областей були висаджені майже
чотири тисячі дерев. Співробітники
«Контінентал Фармерз Груп», представники органів самоврядування,
пасічники, школярі та небайдужі
мешканці – всього понад півтори сотні
людей, які, об’єднавши свої зусилля,
допомогли в реалізації соціально
важливої ініціативи. Зі свого боку,
Компанія «Контінентал» здійснила
закупівлю саджанців лип, загальний
бюджет проекту склав 120 тис. грн.
«Охоче допомагаємо громадам у
розв’язанні нагальних проблем. А
проте відкритим залишається питання
екології. У цьому напрямку ми повинні
діяти спільно і з представниками
громад, і з місцевими жителями.
Також ми зацікавлені у підтримці
пасічництва та пасічної кооперації у
громадах нашої присутності, оскільки
ця галузь є доволі перспективною й у
майбутньому може стати рушієм для
розвитку сільських територій. Окрім

ОНОВЛЕНА ЦЕРКВА У СУХІЙ
ДОЛИНІ ЧЕКАЄ ПРИХОЖАН
Одне з небагатьох місць, де жителі
села Суха Долина гуртуються задля
спільної молитви та розмови, – це
місцева церква. Єдина святиня у
селі побудована ще у 1869 р. Селяни
радіють, адже цього року силами
церковної громади вдалось у ній
провести ремонт. Посприяла фінансово цій справі також Компанія
«Контінентал».
Церква у селі Суха Долина – кам’яна,
з часом через штукатурку почав пробиватись камінь, тож було вирішено
утеплити приміщення зовні та нанести
новий фасадний матеріал.

«Наша церковна громада хоч і
невелика, але змогла здійснити
таку бажану реконструкцію фасаду
церкви. Кошти збирали всім селом,
їх виявилось недостатньо, тому
звернулись до аграріїв, які працюють у нашій місцині. На прохання
відгукнулися, кошти перерахували
оперативно. Завдяки співфінансуванню уже маємо оновлену церкву
зовні, а місцевий підприємець профінансував ще й перекриття. Тож на
наш храм тепер любо глянути», –
розповів Богдан Трущак, голова
церковного комітету.
З роботами впорались швидко, всього
ремонт робили близько 2 місяців. Місцеві радіють, що встигли закінчити до
холодів.
Василь Мартюк, начальник соціально-інвестиційного відділу Компанії
«Контінентал», розповів, що співпраця з

Бродківською адмінрадою, до якої належить село Суха Долина, – це ефективна
взаємодія, що дає плідний результат.
«Ми отримали запит на фінансове сприяння у ремонті церкви.
Відгукнулись одразу, адже у Компанії
розуміють, наскільки важливою є
церковна інфраструктура для місцевих жителів, і виділили 12 тис. грн
на ремонт фасаду церкви. У цьому
році згаданий храм не єдиний, який
отримав грошову допомогу від “Контінентал”: всього майже 40 тис. грн
спрямували на духовність у цій адміністративній раді. За вказані кошти
підтримали також церкву у селі
Бродки, там вдалось долучитись
до перекриття будівлі», – зазначив
пан Василь.

Фасадні роботи довкола церкви у Сухій Долині

цього, розвиток пасічництва може
мати ще й позитивний вплив на врожайність низки сільськогосподарських
культур, покращуючи їхні показники,
що в перспективі може стати основою
для співпраці та партнерства між аграріями та пасічниками», – поділився
коментарем Василь Мартюк, начальник соціально-інвестиційного відділу
Компанії «Контінентал».
Пасічники зізнаються, що зростання
кількості
насаджень
медодайних
дерев, зокрема липи, дозволить в майбутньому збільшити свої медозбори,
адже ці дерева становлять значну
частину кормової бази бджіл. Компанія
регулярно надає фінансову підтримку
бджолярським кооперативам, тим
самим сприяє розвитку бджільництва
в Україні, адже розуміє значущість
існування даної галузі. У перспективних планах Компанії – продовжувати
підтримку пасічного руху, в тому числі –
шляхом проведення подібних акцій,
які вже мають традиційний характер.
До слова, аграрії раніше здійснили
запуск інтерактивної карти медодайних культур, спрямований на
забезпечення плідної взаємодії із
бджолярами та їх об’єднаннями. На
інтернет-карті відображаються актуальні посівні площі всіх медодайних
культур «Контінентал Фармерз Груп»

із зазначенням їхнього сорту, прогнозованого періоду цвітіння, інформації
щодо планових робіт з обприскування,
необхідної кількості бджолосімей для
якісного запилення, а також контактів
відповідальних агрономів Компанії та
інших даних.
Довідка:
Інтерактивна карта медодайних
культур доступна за посиланням
https://honey.cfg.com.ua/.

Помічники екологічної акції на кластері «Карпати»

«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
ДОПОМОГЛА ЧЕПЕЛІВЦІ
З ОСВІТЛЕННЯМ
Значні суми коштів «Контінентал
Фармерз Груп» виділяє із власного
бюджету на розвиток громад у регіонах
своєї присутності. Соціальну допомогу
постійно отримує і село Чепелівка Красилівського району. Так, у 2020 році на
потреби населеного пункту Компанія
спрямувала вже майже 89 тис. грн.
Як зазначив виконуючий обов’язки
старости Чепелівки Василь Шемчук,
58 тис. грн із загальної суми спрямовано
на встановлення вуличного освітлення.
За ці кошти придбали ліхтарі, електричні
кабелі та інше необхідне обладнання.
«Тепер повністю освітлені вулиці
Західна, Лісова, Комарова, Дружби і
частково – Лесі Українки, – підсумував Василь Михайлович. – Встановили
85 ліхтарів, і більше половини з них придбані коштом “Контіненталу”. Нещодавно
нам не вистачило ще 6 лічильників, то
ми знову звернулися в Компанію за
допомогою. І завдяки їхнім коштам
спільно з міською радою (яка виділила
також 35 лічильників і кабель) освітили
весь населений пункт».
Допомогла «Контінентал Фармерз
Груп» і чепелівській релігійній громаді.
У місцевій Свято-Покровській церкві
опалення встановлювали ще в 90-х
роках. Котел доволі поважного віку,
тому гостро стояло питання оновлення
опалювальної системи. Люди захотіли
встановити теплу підлогу і звернулися до «Контінентал» за фінансовою
допомогою.
«Роботи з монтажу теплої підлоги
завершені. Залишилося під’єднати котел
і запустити систему, – каже заступник
керівника кластера “Полісся” зі зв’язків
з громадськістю Компанії “Контінентал”

Микола Вальчук. – Щоб реалізувати
задумане громада також залучала
свої кошти. Придбання будівельних
матеріалів, оплата ремонтних робіт
здійснювалися з місцевого бюджету. Ми
ж надали 30 тис. грн, за які придбали
труби, необхідні для встановлення
теплої підлоги».
«Контінентал» підтримує громаду
Чепелівки впродовж всього часу, відколи орендує тут землі. В минулі роки
соціальну допомогу спрямували на
заміну вікон у школі та на асфальт для
ремонту дороги. Місцеві жителі щиро
вдячні Компанії за своєчасну допомогу.

Вуличне освітлення у с. Чепелівка

Випуск №6 (27),
грудень 2020 року
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МОБІЛЬНА МЕДИЧНА КЛІНІКА ЗА СПРИЯННЯ «КОНТІНЕНТАЛ»
ВІДВІДАЛА ТЕРНОПІЛЬЩИНУ ТА ХМЕЛЬНИЧЧИНУ
Медичну соціальну ініціативу Компанія «Контінентал Фармерз Груп»
реалізувала спільно з міжнародним
благодійним фондом «Дар життя». У
рамках проекту команда медичних
спеціалістів відвідала м. Хоростків,
що на Тернопільщині та смт Сатанів,
Хмельницької області. В першу чергу
клініка на колесах приймала дітей
та підлітків, та не оминула частину
дорослого населення. «Контінентал
Фармерз Груп» співфінансувала медичний проект, тож послуги, які надавав
заклад, були безкоштовні. Через каран-

тинні заходи оглядова спроможність
клініки була обмежена, але отримати
медичні послуги у межах ініціативи
змогли майже півтисячі пацієнтів.
Хоч клініка мобільна, обстежити
здоров’я можна було подібно до стаціонарної. Пацієнтів оглядали медичні
фахівці різних спеціальностей, консультував педіатр. Також відвідувачам був
доступний миттєвий аналіз крові, сечі,
перевірка слуху, зору, вимірювання
артеріального тиску, росту, ваги. Клініка обладнана усім необхідним для
здійснення кардіограми, дерматоскопії

та інших медичних обстежень. Безоплатними були і послуги стоматолога.
Зокрема: професійний огляд, чистка
та фторування зубів, герметизація,
видалення, виявлення карієсу та його
лікування.
У Компанії «Контінентал Фармерз
Груп» зазначають, що зараз як ніколи
важливо підтримати медичні ініціативи.
Адже питання здоров’я мають бути пріоритетними у такий непростий час.

«Варто зазначити, що клініка працювала із дотриманням карантинних
обмежень. Для уникнення скупчення
людей, прийом проводився згідно
з попереднім записом, додержання
соціальної дистанції та маскового
режиму при відвідуванні закладу були
обов’язковими.

«Основна мета цього проекту –
зробити якісну медицину доступною
у регіонах присутності Компанії.
У цьому році ми охопили населені
пункти у двох областях і отримали
чимало позитивних відгуків, а це
означає, що наші спільні старання
із БФ «Дар життя» є виправданими
і, головне, несуть користь людям. Із
соціального бюджету Компанії було
виділено більш як 100 тис. грн для
того, щоб мобільна клініка відвідала
Тернопільщину та Хмельниччину.
Загалом, від початку року, на медичну
сферу у п’яти областях, де «Контінентал» обробляє землі, спрямовано
понад 9,6 млн грн, – розповіла координаторка проекту Наталія Мельник.
Маленька пацієнка на огляді у клінці

Мобільна клініка

НА ЛЬВІВЩИНІ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
ДОПОМОГЛА ВІДКРИТИ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК
І СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК
Велика ігрова кімната, спальня
з новими ліжечками, сучасна їдальня –
усе це в новому дитячому садочку,
який відчинив свої двері для маленьких жителів села Чуква Самбірського
району. Урочисте відкриття дошкільного навчального закладу відбулося
цього тижня. Його повністю відбудували
зі старого, закинутого приміщення, яке
придбала та безкоштовно передала на
баланс сільської ради Компанія «Контінентал Фармерз Груп».
Тут замінені вікна, перекрито дах,
утеплено фасад, зроблено внутрішнє
та зовнішнє оздоблення приміщення,
дизайн подвір’я. Загальна вартість
будівництва – 17 млн грн. Цю суму
виділили з Державного фонду регі-

онального розвитку. Виготовлення
проектно-кошторисної документації,
а це 136 тис. грн, оплатила Компанія
“Контінентал Фармерз Груп”.
Окрім цього, аграрії інвестували
100 тис. грн в ремонт дитячого
садочка. Спільними зусиллями приміщення вдалося зробити максимально
комфортним для дітей та персоналу
– а це 25 нових робочих місць місцевим мешканцям. Подбали також
про побутові умови. Для дитячого
садочка придбали нову сантехніку у
ванну кімнату, оснастили пральню,
роздягальню, укомплектували кухню
технікою та різноманітним начинням.
Дошкільний навчальний заклад може
вмістити до 80 дітей.

«В селі Чуква ми долучилися до
фінансування кількох проектів. Окрім
дитячого садочка, понад 565 тис. грн
спрямували на реконструкцію спортивного майданчика, – зазначив
начальник соціально-інвестиційного
відділу “Контінентал Фармерз Груп”
Василь Мартюк. – Кошти спрямували на придбання загорожі,
освітлення, бруківки та на інші
необхідні будівельні матеріали.
Спортивний майданчик вийшов дуже
гарним і сучасним. Його відкриття
також відбулося нещодавно».

Відремонтовані кімнати ДНЗ у с. Чуква
чекають вихованців

Спортивний майданчик у с. Чуква

Урочисте відкриття ДНЗ у с.Чуква

До слова, спортивний майданчик зі штучним покриттям в Чукві
побудований в межах реалізації Комплексної програми розвитку фізичної
культури та спорту Львівщини на період
до 2021 року. З обласного бюджету на
його будівництво виділили 700 тис. грн,
з місцевого бюджету ще 120 тис. грн.
Вагомим внеском стали також кошти,
виділені «Контінентал Фармерз Груп».
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«КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ДОПОМОГЛА СПОРУДИТИ
ПАМ’ЯТНИК ЄВГЕНУ ОЛЕСНИЦЬКОМУ У ВЕЛИКОМУ ГОВИЛОВІ
Теребовлянський край збагатився ще
однією туристичною локацією. У селі
Великий Говилів встановили погруддя
відомому українському письменнику,
політику і громадському діячеві –
Євгену Олесницькому. Таким чином
жителі населеного пункту вшанували
свого відомого односельця. За реалізацію проекту взялися тернопільський
скульптор, народний художник України
Роман Вільгушинський та заслужений
архітектор України Іван Жовнич. Працювали над монументом понад десять
місяців.
Ідею увіковічнити в монументі видатного політика кінця ХІХ початку ХХ
століття староста села Великий Говилів
Василь Балук виношував довго. Реалізувати допомогла Компанія «Контінентал
Фармерз Груп», виділивши на проект 106
тис. грн зі свого соціального бюджету.

«Ми виділили кошти на встановлення пам’ятника, і, окрім
цього, допомогли із наведенням
благоустрою прилеглої території,
аби поліпшити її вигляд. Тут встановили бруківку, прибрали. Це не
єдиний проект у Великому Говилові,
який підтримала наша Компанія, –
зазначив
заступник
керівника кластера “Тернопіль” зі
зв’язків з громадськістю Компанії
“Контінентал” Іван Триснюк. –
Зокрема, виділяли кошти на місцевий
будинок культури, школу, садочок.
Реагуємо на усі запити від громад,
адже орендуємо у селах Великий та
Малий Говилів понад 1000 га землі».

Пам’ятник Євгену Олесницькому у В. Говилові

Урочисте святкування на відкритті погруддя

«Після відкриття пам’ятника в місцевому будинку культури провели
наукову
конференцію.
Розповісти
про діяльність і досягнення Євгена
Олесницького запросили істориків та
науковців. Цікавим є той факт, що Євген
Олесницький – один із перших організаторів кооперативного руху в Україні.
Він відвідував країни Європи, де вивчав
економіку та досвід організації кооперативів, щоб зрештою створити такий
у Стрию під назвою «Каса Задаткова».

Установа працювала понад 18 років
та надавала селянам кредити на придбання землі і знарядь праці за значно
лояльнішими умовами, ніж в польських
кредитних установах. Також важливим
надбанням діяча стала молочарська
кооперація. До слова, «Контінентал
Фармерз Груп» теж всіляко розвиває і
підтримує кооперативний рух в селах.
На цей напрямок впродовж останніх
п’яти років Компанія виділила близько
5 млн грн.

ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ ГОТОВІ: САДОЧОК ТА ФАП
МУ МИРНОМУ З НОВИМИ ВІКНАМИ
У селі Мирне, що на Підгаєччині,
замінили старі вікна на сучасні металопластикові конструкції у садочку та
місцевому ФАПі. Такі зміни допоможуть зберегти тепло та заощаджувати
витрати на опалення приміщень. Реалізували проект за кошти «Контінентал
Фармерз Груп» у рамках соціального
партнерства.
У Мирному «Контінентал» працює
уже з десяток років. За цей час вдалось
реалізувати декілька проектів у сферах
благоустрою та інфраструктури. Так,
кілька років тому за сприяння Компанії
відновили вуличне освітлення, підтримували місцеві дороги, а також замінили
12 вікон у школі. Реалізація проектів стала
можливою завдяки активності місцевої
влади та жителів, які прагнуть покращити
село та втілити корисні ініціативи. Цієї ж
осені за кошти Компанії вдалось замінити
вікна у дошкільному навчальному закладі
та ФАПі, всього оновили вісім вікон. Хоч
через карантин на втілення проекту
витратили більше часу, але результатом
задоволені.

«Ще на початку року були проведені
збори села, на яких вирішили витратити соціальний бюджет, виділений
“Контіненталом”, на придбання нових
вікон для садочка та ФАПу. Компанія
також оплатила москітні сітки та
підвіконня. Роботи уже практично
закінчені, радіємо, що встигли до
початку опалювального сезону. З
агрохолдингом у нас тісна співпраця,
вважаємо його надійним партнером,
від якого є віддача. Протягом останніх років за соціальні кошти було
втілено багато проектів, під час
пандемії про нас також не забули
й забезпечили засобами захисту.
Отримують подарунки і найменші
мешканці нашого села: щороку до
свята Миколая Компанія дарує їм
солодощі» – зазначив Степан Цяпута,
житель села Мирне.

Ігор Метенька, заступник керівника
кластера «Карпати» зі зв’язків з громадськістю
Компанії
«Контінентал»,
зазначив, що підтримка закладів освіти
та медицини завжди була пріоритетом у
соціальній діяльності агрохолдингу.

«Для нас важливо вирішувати проблеми та реалізовувати проекти,
які мають довгострокову користь.
У селі соціально важливими є
заклади освіти та медицини, тож
коли отримали запит – одразу
відгукнулись на нього. Всього
виділили понад 37 тис. грн на
придбання вікон. Для реалізації
соціальних проектів Мирненської
адміністративної ради торік виділили
46 тис. грн, тож наша співпраця та
взаємодія є регулярною і продуктивною», – зазначив пан Ігор.
Сучасні металопластикові вікна придбані
за сприяння «Контінентал»

Випуск №6 (27),
грудень 2020 року

11

Інформаційний бюлетень Компанії «Контінентал Фармерз Груп»
Вже 28 років разом працюємо та розвиваємо наш край
Тернопільщина/Львівщина/Хмельниччина/Чернівеччина/Івано-Франківщина

ІНІЦІАТИВНА МОЛОДЬ – РУШІЙ ЗМІН: У СЕЛІ ЛЮДВИЩЕ
ЗАПРАЦЮВАВ ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ
Сучасний тренажерний зал у приміщенні колишнього актового залу
обладнали у селі Людвище, що на
Шумщині.
Тарас Пелешок ще задовго до втілення ідеї про спортзал активно
займався фізичним розвитком місцевої молоді, заохочував до здорового
способу життя. Ідея виникла у колі
однодумців.
Завдяки
розумінню
місцевої влади, яка виділила під тренажерний зал кімнату в адмінприміщенні,
та фінансовому сприянню «Контінентал
Фармерз Груп» сьогодні у селі є місце
для розвитку тіла й духу. Тарас Пелешок зізнається, що спочатку небагато
людей повірили в ідею, але сьогодні
навіть старше покоління цікавиться
відвідинами залу.

Тренажерний зал у с. Людвище

«Ми створили місце, де кожен
охочий зможе потренуватися, і
це необхідно не лише для хорошої
фізичної форми, але й для міцного
здоров’я. Нашій активній команді
вдалося самостійно зробити дуже
багато, адже ремонт приміщення
робили своїми силами, коштами
на будматеріали допомогла сільрада, а от придбати спортивний
інвентар та тренажери змогли
завдяки агрофірмі “Контінентал”.
У цьому залі – праця десятка
людей. У приміщені замінені вікна,
зроблений косметичний ремонт.
У наших найближчих планах – розвивати громадську організацію,
яка зможе надалі робити корисні
проекти для усього села і не
тільки», – розповів ініціатор створення спортзалу Тарас Пелешок.

Облаштовували тренажерний зал
так, щоб займатись могли усі. Тут тренажери для різних груп м’язів та різної
складності виконання. Місцеві жінки
поки найбільше вподобали бігову
доріжку та велотренажер. Хоч фізичної активності їм вистачає у буденних
турботах, але зізнаються, сюди йдуть,
щоб «розім’яти» все тіло.
Організатори планують ввести абонементи та символічну плату, аби
покривати комунальні платежі та

оновлювати спортивну залу новим
реманентом.
Микола Вальчук, заступник керівника кластера «Полісся» зі зв’язків з
громадськістю Компанії «Контінентал»
запевнив, що такі задуми не можна
ігнорувати, адже це проект, який
змогли втілити лише завдяки бажанню
та ініціативі. Адже без групи людей, які
горіли ідеєю, усього, що ми бачимо тут,
не було б.
«У селі Людвище розташована центральна база кластера «Полісся»,
тож ми часто підтримуємо
населений пункт, допомагаємо
відновлювати
інфраструктуру,
фінансуємо різні проекти. Зокрема
у попередні роки було відремонтовано місцеву дорогу, оновлено
школу, облагороджено кладовище.
Коли надійшов запит від сільської
ради зі спортивним проектом, ми
не вагались і виділили 85 тис. грн
на його втілення, адже корисна
ініціатива молоді має завжди
отримувати відгук соціально відповідального бізнесу», – зазначив
Микола Вальчук.
Загалом же спорт є важливим
напрямком соціальних проектів й на
інших територіях присутності Компанії.
Від початку року на спортивну галузь
«Контінентал» виділив понад мільйон
гривень.

«У Компанії переконані, що, підтримуючи спортивні проекти та
ініціативи молоді, ми розвиваємо
громади та дбаємо про майбутнє
сіл, нашої області, держави загалом. Тому значну частину коштів
виділяємо саме на цей напрямок. Зокрема підтримуємо різні
спортивні команди: футбольні, баскетбольні, волейбольні. Фінансуємо
відкриття тренажерних залів та
майданчиків. А також підтримуємо проведення різних змагань, щоб
популяризувати спортивну галузь», –
зазначив начальник соціальноінвестиційного відділу Компанії
«Контінентал» Василь Мартюк.
Компанія обробляє 920 га землі у
населеному пункті, чимало жителів
села працюють на базі агрохолдингу,
крім того, Людвище особливе тим, що
тут організований молочний кооператив «Людвищанська перлина», який
підтримує «Контінентал».

Тренажерний зал у с. Людвище

КОРЧИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВТІЛЮЄ ПРОЕКТИ
ЗА ПІДТРИМКИ «КОНТІНЕНТАЛ»
Відповідальний бізнес – це один з
небагатьох шансів для українського села
втілити проекти, на які бракує коштів із
місцевого бюджету. У с. Корчин, що на
Радехівщині, чимало помітних змін, а все
завдяки підтримці Компанії «Контінентал».
Місцева школа може похизуватись
оновленнями: харчоблок навчального
закладу після капітального ремонту. Крім
будівельних робіт, здійснили оновлення
техніки. Кошти на ремонт виділила Компанія «Контінентал Фармерз груп». Всього
86 тис. грн. Тепер шкільну кухню не впізнати, а співробітники зізнаються, що у
таким умовах і працювати приємніше.

Староста села, Ольга Ткачик, розповіла, що це не єдині оновлення завдяки
аграріям. Компанія підтримує громаду та
завжди відгукується на звернення.
«Ми раді, що змогли відремонтувати харчоблок у Корчинській
школі, але це не єдиний проект,
втілений завдяки “Контінентал” у
селах, що входять до нашої сільської
ради. Народний дім у Радванцях теж
потребував оновлення та ремонту.
Кошти знайшли і на цей проект.

Харчоблок навчального закладу після ремонту

Майже 20 тис. грн Компанія виділила із соціального бюджету для
ремонтних робіт. Допоміг агрохолдинг також з комп'ютеризацією
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини, що неабияк допомогло медикам. Радіємо, що маємо
надійного партнера, адже завдяки
нашій співпраці ми втілюємо соціально важливі проекти на користь
людям», – розповіла пані Ольга.

Варто зазначити, що у минулому році
Корчинська сільська рада отримала
120 тис. грн із соціального бюджету для
втілення проектів, таку ж суму отримало
село і цьогоріч. Кошти виділяються із
соціального бюджету, який формується
із додаткових 130 грн, які Компанія
сплачує за кожен гектар в обробітку. Як
використати допомогу, вирішує громада,
основною вимогою до цих проектів є те,
щоб вони приносили користь жителям
села та пайовикам «Контінентал».

Оновлена шкільна їдальня
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КОМПАНІЯ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!
ВАКАНСІЯ

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

Агроном

Випуск №6 (27),
грудень 2020 року

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 у нашій Компанії? Отримайте більше
можливостей для зв’язку з нами, використовуючи чат-бота у
Viber (зіскануйте QR-код за допомогою вашого смартфона або
переходьте за посиланням: https://clc.to/_VadvA).
ДІЗНАЙТЕСЬ ПРО ВСІ ВАКАНСІЇ У ВАШОМУ РЕГІОНІ:

Молодший агроном

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

Інженер с/г техніки

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

Механік

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

Водій (кат. СЕ)

м. Хоростків (Гусятинський р-н,
Тернопільська обл.)

Електрогазозварник

с. В. Колодно (Кам'янка-Бузький р-н,
Львівська обл.)

Токар

с. В. Колодно (Кам'янка-Бузький р-н,
Львівська обл.)

«БАСКЕТБОЛЬНИЙ КОНТИНЕНТ»: ШУКАЄМО СПОРТИВНІ ТАЛАНТИ
Компанія «Контінентал Фармерз Груп» розпочинає прийом заявок на
конкурс «Баскетбольний Континент». Метою проекту є розвиток спортивної
інфраструктури в наших громадах, популяризація здорового способу життя
та вуличного баскетболу як одного із найпопулярніших видів спорту. Серед
усіх конкурсантів ми визначимо 16 переможців, які отримають необхідний
для вуличного баскетболу інвентар та головний приз – стаціонарний
баскетбольний щит зі стійкою!
Для участі в проекті необхідно до 20 лютого 2021 року подати
заявку на електронну пошту: vkapustynskyi@cfg.com.ua
Заявка повинна містити:
- мотиваційний лист від ініціативного представника громади,
- опис ділянки з твердим покриттям під потенційний
майданчик площею не менше 15х15 м (бажано
підкріплений фото- та відеоматеріалами),
- відомості про наявність ініціативної групи, яка
забезпечить монтажні роботи та нанесення розмітки.
При виникненні запитань –
телефонуйте за номером: +380 (67) 6784468 (Василь)

ПРО БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКИ ШАХРАЙСТВА, КОРУПЦІЇ, КРАДІЖОК ТА
ІНШИХ ПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОМПАНІЄЮ, ПОВІДОМЛЯЙТЕ
НА АНТИКОРУПЦІЙНУ ГАРЯЧУ ЛІНІЮ

АНТИКОРУПЦІЙНА ЛІНІЯ

0 800 215 835
cfg.com.ua/hotline

Дзвінки безкоштовні для усіх операторів.
Дзвінки приймаються в робочі дня з 9:00 до 18:00.
В неробочий час ви можете залишити повідомлення на автовідповідач.

cfg.e.co.ua

cfg@ethicontrol.com.ua

Тернопільська обл. (Монастириський,
Підгаєцький р-ни), Івано-Франківська обл.
(Городенківський, Галицький р-ни)
Савка Тетяна +380 (67) 6538488

Хмельницька обл. (Городоцький,
Дунаєвецький, Чемеровецький р-ни)
Дзізінська Лілія +380 (67) 2331960

Тернопільська обл. (Гусятинський,
Чортківський р-ни)
Мальська Ірина +380 (67) 7420576
(картопляні склади)

Чернівецька обл. (Кіцманський,
Сторожинецький, Заставнівський,
Кельменецький, Новоселицький р-ни)
Вакарюк Валентина +380 (67) 4134617

Тернопільська обл. (м. Хоростків,
Гусятинський, Підволочиський,
Борщівський р-ни)
Каракоцюк Уляна +380 (67) 4134062

Львівська обл. (Кам'янка-Бузький р-н) –
картопляні склади, КХП
Мойсеєва-Гайдук Тетяна
+380 (67) 7420175

Тернопільська обл.
(Козівський, Зборівський р-ни)
Базилевич Роксолана +380 (67) 1045748
Львівська обл. (Самбірський р-н)
Ярошевич Юлія +380 (67) 2336183

Тернопільська обл. (Шумський р-н),
Хмельницька обл. (Ізяславський,

Старокостянтинівський, Красилівський р-ни)

Щема Ганна +380 (67) 2334836

Львівська обл. (Кам'янка-Бузький р-н)
Нижник Ольга +380 (67) 3710371

ЯКЩО ВАС ЦІКАВЛЯТЬ ВАКАНСІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОФІСІ, ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
Чернета Ольга, +380 (67) 4134156
Дудяк Юлія, +380 (67) 4134418
Ліхновська Ірина, +380 (67) 6748215
ПОСЛУГИ ЕЛЕВАТОРІВ
Елеватори «Контінентал Фармерз Груп»
надають послуги з приймання і очищення
зерна кукурудзи та сої (НЕ ГМО).
ДО ПЕРЕЛІКУ ПОСЛУГ ВХОДИТЬ:
• приймання;
• зберігання;
• сушка;
• відвантаження з автомобільного
• очищення;
та залізничного транспорту;
Розташування елеваторних потужностей «Контінентал Фармерз Груп»
та контактні телефони:
- смт. Козова, Євген Дорота, тел. +380 (67) 4134175;
- с. Деренівка, Теребовлянський р-н, Сергій Донченко, тел. +380 (67) 4134157;
- м. Хоростків, Гусятинський р-н, Володимир Пацюрко, тел. +380 (67) 4134169;
- м. Борщів, Андрій Лецко, тел. +380 (67) 4134212;
Також Компанія проводить закупівлю кукурудзи та сої (НЕ ГМО)
за ринковими цінами. За деталями звертайтеся до комерційного
департаменту «Контінентал»:
Роман Калівошка, тел. +380 (67) 3706434
Роман Довгошия, тел. +380 (67) 4134445

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ:
https://www.facebook.com/ContinentalFarmersGroup/
https://www.youtube.com/ContinentalFarmersGroup
https://twitter.com/ConFarmersGroup

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

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

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

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

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

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

НАШІ КОНТАКТИ:
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ:		
ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ:
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС: 		
ПРЕДСТАВНИЦТВО У М. КИЄВІ:
		
ПРЕДСТАВНИЦТВО У С. ВИРІВ:
		
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: 		

cfg.com.ua
0 800 508 805
вул. Винниченка, 8, м. Тернопіль, 46018, Україна
вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24,
блок А (3 поверх), м. Київ, 01601, Україна
вул. Центральна, 62, с. Вирів, Львівська область,
80441, Україна
info@cfg.com.ua, press@cfg.com.ua
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