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ЖІНКА ЗА КЕРМОМ 
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ТОВ «АЛЬФАБЕТ АГРО» ЗАПРОШУЄ 

НА ЗБІР УРОЖАЮ ПОЛУНИЦІ в с.Груш-

ківці Калинівського району Вінницької 

області. 

Термін сезону – третя декада травня – 

друга декада липня.

Достойний рівень оплати праці.

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ 

РОБОТОДАВЦЯ.

Додаткова інформація  телефоном:

067-431-68-30 Майя Леонтіївна.

093-571-25-27 Тетяна Петрівна.

Два рази на рік стрілки годинників пе-

реводяться на годину в більш ніж 100 

країнах світу. В останню неділю бе-

резня – на годину вперед, а в останню 

неділю жовтня – на годину назад. Це 

необхідно для того, щоб наблизити 

адміністративний час до сонячного. 

Попри дискусії, перехід на літній час в 

Україні відбудеться у звичному режимі.

У 2020 році перехід на літній час припа-

дає на 29 березня.Стрілки годинників потрібно перевести 

на годину вперед. 

Не забудьте перевести годинники

Зверніть увагу!

  Запрошуємо на сезон полуниці!

                                      ДОРОГІ ЛЮБІ,  ЛАСКАВІ, НІЖНІ, ЧАРІВНІ ЖІНКИ! 

Від щирого серця вітаю Вас з цим чудовим весняним святом 

жіночності та краси. Воно нагадує нам, що світ тримаєть-

ся Вашою ласкою, чуйністю та турботою. Саме жінки 

несуть у наше життя світло, любов і теп-

ло, даючи чоловікам наснагу та енер-

гію, усім довкола – рухатися по життю. 

Ви, дорогі жінки, наповнюєте будні яскравими фарба-

ми та сенсом. Допомагаєте, оберігаєте, пі-

клуєтесь. Бажаю Вам  щастя й удачі, міцного 

здоров’я, здійснення всіх мрій. Нехай 

рідні та близькі люди оточують Вас 

своєю любов’ю та турботою щодень. 

Нехай у ваших  оселях завжди па-

нують мир, злагода і добробут. 

Зі святом 

весни Вас.

            Алішер ТЯЖИН, 

Генеральний  директор  

                    Кусто Агро. 

       

Альфабет Агро запрошує на збір урожаю полуниці

Роботодавець організовує доставку до робочого місця своїм транспортом.
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Минулий рік для українських аграріїв став 
рекордним по виробництву зерна. Завдя-
ки цьому Україна увійде до топ-експортерів 
зерна в світі за підсумками поточного сезо-
ну, якщо на заваді не стане логістична про-
блема. За попередніми прогнозами майбут-
ній рік може стати не менш продуктивним, а 
отже і поточні транспортні проблеми стояти-
муть перед експортерами не менш гостро.

Не зважаючи на те, що продукція АПК є 
чи не найголовнішою рушійною силою еко-
номіки держави, рік у рік рік ситуація з її 
транспортуванням, як відомо, лише погір-
шується. Чому саме так? Як подолати логі-
стичний колапс та інфраструктурні негараз-
ди варто вирішувати вже зараз, а не чекати 
старту нового сезону.

 Саме тому компанією було прийнято рі-
шення інвестувати кошти в логістичний на-
прямок, що стало результатом купівлі ва-
гонів-зерновозів. Серед проблем виділяють 
наступні:

Не прогнозована тарифна політика. 

Чому постійно підвищується вартість пере-
везення зернових залізничним транспортом? 
Який прогноз у тарифній політиці Укрзалізни-
ці? Яка буде вартість доставки зернових на 
маркетинговий рік?  Ці питання  цікавлять, 
мабуть, кожного, хто залежний від цінової 
політики та роботи Укрзалізниці. Витрати на 
логістику аграрної продукції постійно зроста-
ють. Щоб це зростання було справедливим 
та обґрунтованим, необхідно розуміти план 
роботи Української залізниці хоча б на ко-
роткостроковий період (3- 5 років). На почат-
ку сезону  Українська залізниця вносить нову 
політику цін та умови розподілення та  подачі 
вагонів, відповідно до яких  агровиробник не 
може передбачити можливий прибуток за 
вирощене ним зерно, оскільки   левова част-
ка  коштів йде на доставку товару в порт. В 
сезон ми платимо за перевезення тих самих 

70-ти тон зерно-
вих в порт вдвічі 
більше (це за ра-
хунок збільшення 
залізничного та-
рифу, оренди ва-
гонів і т.д). Проте 
зараз, коли сезон-
ність спадає, ми 
бачимо, як тари-
фи на ринку змен-
шуються. 

Дефіцит тяги

Аграрії не мо-
жуть вивезти свій 
вантаж насампе-
ред через постій-
ний брак локомо-
тивів. За заявами 
керівництва Укр-

залізниці, зношеність парку тепловозів скла-
дає 97%, електровозів – 90%. Таким чином, 
через дефіцит локомотивної тяги продуктив-
ність вагонів сьогодні на 40-60% нижче сво-
го потенціалу. Разом з тим, прогноз врожаю 
зернових в Україні дуже оптимістичний. Рік 
у рік очікується збільшення врожайності, а 
відсутність потужності для руху вагонів буде 
унеможливлювати реалізацію вирощеного  
зерна. На першому етапі на залізницю допу-
стять лише тепловози, адже ті дільниці, на 
які планується допустити приватну тягу під 
час експериментальної експлуатації, є пере-
важно неелектрифікованими. Від приватної 
тяги виграти можуть лише великі вантажов-
ласники,  а середні та дрібні взагалі можуть 
втратити можливість до перевезення.

Маршрутизація – графікові відправлення 

 Наша компанія   свого часу інвестувала у 
вагони-зерновози та, звісно, очікувала, що 
це значно полегшить питання логістики та 
дасть можливість вчасно розвантажувати 
елеватори, виконувати контракти у відповід-
ні терміни поставки та вчасно отримувати 
виручені кошти. Минулий сезон показав, що 
цього замало, оскільки поодинокі відправ-
лення не рухаються  через нововведення 
Української залізниці, які були введені в пік 
сезону відвантаження другої зернової - жо-
втень – листопад  2019р.   Активно введено 
в дію  Договір про перевезення вантажів на 
особливих умовах  за розкладом руху марш-
рутних поїздів, які в сезон були пріоритетни-
ми, а інші відправлення не рухалися.

Ми сьогодні представляємо середній біз-
нес, і поки що наші елеватори, на жаль, не є 
маршрутними, тому в цьому році ми гостро 
зустрілись із проблемою невчасного виван-
таження елеваторів в пікові місяці та значно-
го зменшення оборотності вагонів. В резуль-
таті такої негативної тенденції керівництвом 
нашого холдингу було прийнято рішення 

модернізувати елеватори. Але це займе чи-
малий проміжок часу. Проте де гарантія, що 
наступного року Українською залізницею не 
буде прийнято нових нововвень, до яких зви-
чайний агровиробник не буде готовий?

Сьогодні агровиробники по всій території 
України  здатні реалізувати зерно на експорт 
за умови, якщо поблизу є сучасний елеватор, 
який може швидко акумулювати та відванта-
жити необхідний обсяг зерна та  знаходить-
ся поряд залізничних маршрутних станцій. 
Натомість маємо  уповільнення руху товару, 
неможливість чітко планувати логістику і ви-
конувати контракти.

Відсутність надходжень 

у розвиток залізничної інфраструктури 

Переваги залізниці залишаються важли-
вим фактором розвитку вітчизняної еконо-
міки. Цікаво, що за даними звіту про гло-
бальну конкурентоспроможність Global 
Competitiveness Report 2019 Україна посідає 
23 позицію серед 140 країн у рейтингу щіль-
ності залізничних шляхів – тобто щільність у 
нас є вищою за середню у світі. Водночас за 
ефективністю послуг залізничного транспор-
ту Україна займає 37 позицію. Це свідчить 
про те, що при наявній розгалуженій інфра-
структурі українська залізниця значно від-
стає за рівнем якості послуг. З врахуванням 
потенційного зростання валового збору та 
без ефективних змін у системі транспорту-
вання, ситуація тільки погіршиться, бо заста-
ріла інфраструктура Укрзалізниці занепадає.
  Ситуація з Українською залізницею буде 
посилюватися, особливо з інфраструктурою, 
що в першу чергу зумовлено недофінансу-
ванням за останні 15 років, відсутністю ін-
вестицій в залізничну галузь. 

Вузький ланцюг -

 відвантаження зернових в портах 

 Максимальна потужність вивантаження в 
портах за добу 1300-1700 вагонів, в середньо-
му цей показник менший. Керівництвом Укр-
залізниці зазначено, що в припортових зонах 
необхідно додатково ще 13 млн тон потуж-
ностей для зберігання зерна, щоб Українська 
залізниця могла забезпечувати рівномірне 
перевезення зерна 12 місяців протягом року, 
адже в сезон вагони-зерновози перетворю-
ються складами на колесах. Проте необхідно 
зазаничти, що за останні 5 років потужності 
портових терміналів виросли з 60 млн до 
85 млн або на 41%. Так, в 2019 році до 
портових терміналів прибавились: «Неп-
тун» — 5 млн тон, «Миколаївський КХП» — 
2,5 млн тон, «СП Рисоил Терминал» — 
1 млн тон. У 2020-му шість компаній пла-
нують збільшити портові потужності до 
9 млн тон.

 Марина СЕМЕНЕНКО,

заступник Генерального директора 

з логістики компанії Кусто Агро 

 Трейдинг Логістика. 

ЗНОВУ ПРО ПРОБЛЕМИ АГРОВИРОБНИКА
 В ЛОГІСТИЦІ ЗЕРНОВИХ
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Під такою назвою днями відбувся форум на території Баранівсь-
кої об’єднаної територіальної громади. Захід зібрав підприємців, 
які мають власний бізнес як на території громади, так і за її межами.  
 Його організаторами виступили  Баранівська територіальна грома-
да, ГО “Інститут громадянського суспільства”, команда з реалізації 
Грантового проєкту ЄС «Молодіжний кластер органічного бізнесу 
Баранівської ОТГ», КУ «Агенція місцевого органічного розвитку – 
АМОР».  Учасники вели мову  про взаємозалежність влади та біз-
несу, вектори розвитку бізнесу в Баранівській ОТГ,  про державну 
підтримку, кредитування, оподаткування (нові зміни до законодав-
ства),  про види співпраці місцевої влади та бізнесу заради взаєм-
ного блага. Захід проходив у  формі диспуту, який поділявся на три   
частини.
 Серед досвідчених модераторів  - Радник Прем’єр-міністра Украї-
ни з питань промисловості, директор ТОВ «Сайенс Інновейшн 
Продакшн» Дмитро Нікулін та Генеральний директор ТОВ «КУСТО 
АГРО» Алішер Тяжин, який цікаво розповів присутнім про розвиток 
аграрного бізнесу на території Баранівської громади та про пер-
ші здобутки й плани щодо вирощування та переробки органічної 
ягоди.

“РОЗВИТОК У ПАРТНЕРСТВІ”

Кожен професійний агроном добре знає, що в умовах су-
часного сільськогосподарського виробництва отримувати 
стабільно високий і здоровий врожай практично неможливо 
без використання засобів хімічного захисту рослин. Відомо, 
коли масштаби господарства обчислюються тисячами гек-
тарів, то відповідно і втрати від неякісного і несвоєчасного 
обприскування досягають значних позначок. В такому випад-
ку у нагоді сільгоспвиробникам  стають сучасні і високопро-
дуктивні самохідні обприскувачі  CASE IH SPX 4430 Patriot. 
Саме таку техніку цього року було придбано компанією Кусто 
Агро. Самохідний оприскувач обладнаний всіма останніми 
новинками щодо вимог сучасного  точного землеробства.

Встановлено  систему навігації; систему контролю та моніто-
рингу Raven; монітор Viper 4+; комплект системи  Hawkeye;  
комплект обладнання Auto Boom XRT;  навігаційний кон-
тролер  RS 1 з розблокованим автопілотом; комплект HDV;   
Hawkeye HD (пофорсункове відключення); камера Raven 
VSN для водіння рядками, комплект системи  Sidekick на два 
продукти рельєфу і конфігурації поля.

НОВИЙ ОБПРИСКУВАЧ ПРИДБАЛИ У КУСТО АГРО

КОРОНАВІРУС В ІТАЛІЇ: 
1694 ІНФІКОВАНИХ, 34 ПОМЕРЛИХ

В Італії кількість інфікованих новим коро-
навірусом сягнула 1694 осіб, 83 пацієнти 
одужали, померли вже 34 людини. Про це 
повідомляє «Європейська правда» із по-
силанням на la Reppublica. За офіційними 
даними, 984 випадки коронавірусу зафік-
совано в Ломбардії, 285 в Емілії-Романьї, 
263 в Венето, 25 в Лігурії, 17 в Кампанії, 
49 в П’ємонті, 13 в Тоскані, 25 в Марке, 6 
в Лаціо, 9 в Сицилії, 3 в Апулії, 5 в Абруц-
цо, по одному в Калабрії та в автономній 
провінції Болцано. Глава Служби цивіль-

ного захисту Анджело Бореллі заявив, що 
уряд купує понад 5 мільйонів захисних 
масок. За його словами, в кількох містах 
так званої «червоної зони»  вже відкри-
ють поштові відділення, щоб дозволити 
виплату пенсій та фінансові операції, не-
обхідні громадянам. Школярі у Ломбардії, 
Емілії-Романьї та Венето мають залиша-
тися вдома щонайменше ще один тиж-
день. Також  днями має знову відкритися 
для відвідувачів кафедральний собор у 
Мілані.

удали лапки

Кусто Агро
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Система точного висіву Precision Planting

Кусто Агро не вперше використовує сівалки точного висіву Precision 

Planting. Щоб ретельно ознайомитись із додатковим технічними ос-

нащенням та процесами налаштування техніки, для інженерів про-

вели спеціальне навчання.

Упродовж семінару фахівці  Кусто Агро не тільки підвищували свій 

рівень кваліфікації у роботі з сівалками Precision Planting, але й 

пройшли навчання для ефективного застосування рідких добрив 

при посіві.

Ми завжди намагаємось бути в курсі новинок 

 Агровесна-2020

Володимир Сірий, дирек-

тор «Кусто Агро Фарминг», 

разом з Ігорем Гінайло та 

Олегом Мазурем, директо-

рами СП «СПІКА» та СТОВ 

«Ліщинське» побували на 

Міжнародній агровиставці 

АгроВесна/AgroSpring, що 

проходила у Києві.  Щоріч-

на  головна виставкова 

подія агросектору  об’єд-

нує три важливі міжнародні 

виставки: “Зернові техно-

логії”, Agro Animal Show  та 

“Фрукти. Овочі. Логістика”. 

Масштабний захід тради-

ційно збирає довкола себе 

провідних фахівців та екс-

пертів у галузях зернового 

господарства, тваринни-

цтва, птахівництва та плодоовочевої галузі. Цього року Міжнародна 

виставкова подія “АгроВесна 2020” булаграндіозною, адже разом із 

початком нового аграрного сезону тут відзначали ювілей масштабних 

виставок, яким виповнюється 10 років.

Стрімкий розвиток нових технологій вимагає від фахівців “Кусто Агро” постійно набувати нових нави-

чок у використанні інновацій. Щоб детальніше ознайомитись із трендами агроринку, представники ком-

панії відвідують низку семінарів та виставок, де представлені найсучасніші агротехнології. 

AGH Forum 

— Syngenta

Один з таких семінарів 

відбувся в місті Закопа-

не, що у Польщі.  Провід-

ні фахівці Кусто Агро 

детально ознайомилися 

з новими гібридами со-

няшника та кукурудзи 

Syngenta, обговорили іс-

нуючі проблеми рослин-

ництва, оглянули нові 

засоби захисту рослин, 

які використовують  у 

господарстві закордонні 

сусіди.

Учасники також диску-

тували щодо  економіч-

ної ситуації з продажу рослинної продукції, визначення термінів 

її реалізації; розглянули проблеми та недоліки, які впливають на 

прибутковість бізнесу.

Мастильні матеріали 

ТОВ “Фукс Мастила Україна” 

Будь-яка сільськогосподарська техніка, незалежно від віку експлу-

атації, потребує якісних мастильних матеріалів. Щоб оцінити нові 

мастила, інженери “Кусто Агро” відвідали технічний семінар від 

компанії “Фукс Мастила Україна”. В межах навчання оглянули нові 

зразки мастильних матеріалів, ознайомились із методами застосу-

вання, періодичністю заміни тощо. 

— Повідомляємо, що пільга сільського педагога на пенсії на опалення становить 135 куб. метрів, на 

електроенергію — 30 кВт.

Читач — газета

Доброго дня, шановна редакція газети «Мій Кусто».  Я  все життя прпрацювала вчителькою.  Під-

кажіть, будь ласка, на які комунальні пільги і в якому обсязі маю право як учителька-пенсіонерка? 

                                                 О. В. ІЛЬЧУК. с. Вільховець  Ново Ушицького району Хмельницької області.

удали лапки

удали лапки

село удали, Ново Ушицький район, Хмельницька область

удали лапки

удали лапки
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Суперечки про 

користь і шкоду 

кави не вщуха-

ють. Одні пропа-

гують її як про-

дукт, багатий на 

антиоксиданти, 

інші наполягають 

на шкідливості 

цього напою. 

Істина, як завжди, посередині. Користь притаманна 

зерновій каві, а негативні характеристики найчастіше 

стосуються розчинної.

Вміст кавових зерен у останній — мінімальний. Як 

правило, це близько 15 відсотків складу. Крім цього, 

їхня якість найчастіше досить сумнівна. Багато за-

водів, що спеціалізуються на натуральній зерновій 

каві, передають свої відходи виробникам розчинної. 

Що ж входить до складу розчинної кави, якщо справж-

ніх зерен там такі мізерні відсотки? Барвники і арома-

тизатори!

Гранульована розчинна кава не дуже відрізняється 

від порошкової. Основна різниця — висушування за-

морожених продуктів у вакуумі. Виробники, звичайно 

ж, запевняють, що таке сушіння дає змогу одержува-

ти продукти високої якості. Цей найдорожчий метод 

нібито зберігає властивості натуральної кави. Звучить 

багатообіцяюче, але ж при цьому каву варять кілька 

годин, що вбиває її корисні властивості.

До недоліків кави часто відносять кофеїн, що мі-

ститься у ній. Але знову ж таки — не можна порівню-

вати справжню каву і розчинну. Кофеїн, притаманний 

зерновому напою, виводиться з організму через кіль-

ка годин. Та ж його доза, що міститься у розчинній 

каві, виводитиметься близько 10 годин, при цьому під-

бадьорливий ефект цього напою збережеться лише 

дві-три години. Отже, регулярне вживання розчинної 

кави може призвести до передозування кофеїну, що 

шкідливо для здоров’я.

Багато хто вважає, що порятунком від шкоди роз-

чинної кави є вживання цього напою без кофеїну. Од-

нак ця думка помилкова. Такий продукт сприяє від-

кладенню каменів у нирках. Також кава сама по собі є 

потужним стимулятором виділення шлункового соку, 

а розчинна є напоєм із підвищеною кислотністю. Тому 

людям, що страждають на захворювання шлунка, 

пити каву натще не бажано або хоча б змішувати з 

молоком. Також не рекомендується зловживати ка-

вою людям із серцево-судинними захворюваннями.

Аромат розчинної кави, на якому так часто акценту-

ють увагу виробники у своїх рекламних заходах, — 

це, мабуть, єдине, що фахівці визнають корисним у 

сурогатному напої.

Плюси розчинної кави мають винятково побутовий 

характер: її зручно зберігати і швидко готувати. У су-

часному ритмі життя це багато важить, але здоров’я 

важливіше.

Зараз чимало компаній випускають мелену зернову 

каву, яку можна заварити в чашці. Вона зберігає свої 

корисні властивості і не шкідлива.А загалом, у виборі 

між розчинною кавою і чаєм медики рекомендують 

віддати перевагу чаю.

Початок Великого посту
Великий піст готовить християн до 

гідної зустрічі свята Воскресіння 

Христового (Пасхи). Він починається 

за сім тижнів до Пасхи і складається 

з чотиридесятниці – сорока днів – і 

Страсної седмиці – тижня перед са-

мою Пасхою.

Чотиридесятниця встановлена на 

честь сорокаденного посту Спасите-

ля, а Страсна седмиця – на згадку 

останніх днів земного життя, страж-

дань, смерті і погребання Христа. 

Загальна тривалість Великого посту 

разом зі Страсною седмицею - 48 

днів. Піст, або говіння, - це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідли-

вих звичок і веселощів. Це – час каяття, роздумів і молитви. Протягом всього Ве-

ликого посту християнська церква закликає віруючих утримуватися від вживання 

м’яса, молока, яєць і риби, в тому числі у різних стравах. Риба дозволяється лише 

на свята Благовіщення і Входу Господнього в Єрусалим.

Ще декілька де-
сятків років тому по-
бачити жінку  за кер-
мом трактора було 
рідкість. Це сьогодні 
представниці пре-
красної половини 
людства проворно 
роз’їжджають в авто, 
і здивувати когось 
тендітною пане-
ю-водійкою важко. 
Проте ще не так дав-
но жінка-тракторист-
ка викликала подив, 
а водити залізного 
коня золотими ни-
вами було важкою 
працею.     Лише 
одиниці зважува-
лись обрати цю да-
леко не жіночу професію. Та Матвійчук 
Лідія Сергіївна, жителька Великої Во-
лиці, що на Житомирщині, з дитинства 
у техніку була закохана.  Народилася 
Лідія Сергіївна 3 квітня далекого 1947 
року в сім’ї колгоспників. Дитинство ми-
нуло,  як у більшості її ровесників, у ро-
звагах, а ще доводилося за молодшими 
братиками приглядати, по господар-
ству матері допомагати. Старший брат 
і батько працювали механізаторами. 
Отож  Ліда частенько прибігала до них 
у поле, аби полюбуватися технікою, а 
ще поводити трактора рідними Велико 
Волицькими просторами. Бачачи таку 
цікавість сестри до техніки, брат насам-
перед навчив її кермувати мотоциклом, 
що поставило остаточну крапку у ви-
борі професії. Після школи, не вагаю-
чись, вступила у Любарське СПТУ №7, 
яке закінчила у 1965 році. Отримавши 

спеціальність трак-
ториста широкого 
профілю, розпоча-
ла свою трудову 
діяльність у рідному 
колгоспі. Любов до 
улюбленої справи 
допомогла стати пе-
редовиком вироб-
ництва. Зважайте 
самі, якщо на той 
час норма обробітку 
трактором була 350 
га, то Лідія Сергіївна 
обробляла 613 га. У 
роботі, як кажуть, 
могла і чоловіка за 
пояс заткнути. На 
обласних змаганнях 
молодих механіза-
торів дівчина посіла 

друге місце. «Важкою була праця у кол-
госпі, - пригадує, - якої лишень роботи 
не доводилося виконувати своїм Т- 40 
протягом року  з напарником: і на по-
сівній у полі,   буряки на завод у Жданівку 
возила, доярок – до корів у літній табір. 
За свою нелегку працю Лідію Сергіївну 
неодноразово нагороджували Почесни-
ми грамотами та цінними подарунками 
Окрім цього, має жінка орден Трудової  
слави та Бронзову медаль. Отак у праці 
промайнули її літа. Разом з чоловіком, 
на жаль, уже покійним, виростили двох 
діток. Дочекалася онуків й правнуків. 
   Сьогодні Лідія Сергіївна Матвійчук на 
заслуженому відпочинку, та не може 
сидіти склавши руки, допомагає по го-
сподарству поратися, а діти й онуки до-
слухаються до її мудрих порад, адже  
знають, що досвід за  плечима бабусі 
чималий.

Жінка за кермом трактора Т- 40
 Корисно знати

Кава: натуральна

 чи розчинна?

перенос
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У березні відзначається Навруз – свято 
весни або нового року, в перекладі з фарсі 
означає „новий день”. З приходом весни на-
ступають теплі дні, природа пробуджується 
і починає змінювати своє вбрання. Навруз 
символізує відродження природи, перемогу 
життя, сподівання на щедрий врожайний рік. 
Свято відзначається 21 березня в Ірані, ре-
спубліках Середньої Азії і Кавказу, 22 березня 
– в Казахстані. З 2010-го року цей День став 
офіційною міжнародною подією, International 
Day of Nowruz і увійшов в календарні свята 
ООН. Рішенням Генеральної асамблеї з іні-
ціативи Казахстану, Азербайджану, Киргиз-
стану, Македонії, Ірану та Албанії, Індії та 
Афганістану, Туреччини, Туркменістану та 
Таджикистану, Навруз святкують 21  березня.

Весняне новорічне свято рівнодення На-
вруз виникло у Хорасані більше 3000 років 

тому, майже одночасно з виникненням земле-
робства, і поширилось на всі сусідні країни.
Корінням Навруз сягає в зороастризм. Він є 
найдавнішим землеробським святом, його 
походження пов’язано з виникненням земле-
робського календаря. Фірдоусі і Омар Хай-
ям, що служив при дворі туркменського царя 
Мелік-шаха, пов’язували виникнення Наврузу 
з іменами легендарних царів Джемшида, Ка-
юмурса та інших. За давнім звичаєм, до на-
стання Наврузу люди повинні були прибрати в 
домівках і навколо, розрахуватися з боргами.
На святковий стіл складали круглі коржики з 
пшениці, ячменю, проса, кукурудзи, квасолі, 
гороху, сочевиці, рису, кунжуту ті бобів. В Нав-
руз готують страви з семи, переважно рослин-
них, продуктів, найбільш відомою святковою 
стравою є сумаляк - страва з пророщених па-
ростків пшениці.

Чи думала колись 78 річна жителька села Маркушів Ніна Степанівна 

Семенюк, що у поважному віці стане волонтером, дбайливо допо-

магатиме нашим воїнам, буде для них  опорою і підтримкою.   Від 

початку бойових дій на Сході Ніна Степанівна не змогла сидіти, 

склавши руки. Згуртувавши довкола себе жінок-однодумців, почала 

збирати продукти на передову. Це були важкі часи – українським вій-

ськовим не вистачало   взуття,  одягу,   їжі. Задіяла всіх небайдужих. 

Швея-машиністка, мати учасника АТО Багрій Валентина Леонідівна, 

Мостова Надія Василівна, Столяр Валентина Петрівна   були перши-

ми, хто відгукнувся.  А ще волонтерський рух підтримав патріотично 

налаштований батько воїна АТО, сільський голова Олександр  Сте-

панович  Карпов, який посприяв у зборі речей першої необхідності. 

Він виділив підводу,  люди звозили зібрані речі до комори, яку орен-

дує Кусто Агро. Також допомагав брат  Валентини Петрівни Блащук 

Анатолій Петрович. «Ми тиждень разом з Валентиною Петрівною  

пакували передачу, допоки перші буси із волонтерською допомогою 

із Маркушів помчали на передову», - розповідає Ніна Степанівна. 

  Жінка не зупинилася. Неабияким поштовхом для її подальшої діяль-

ності став відеоматеріал по телебаченні, де зимовою порою україн-

ські військовослужбовці боронили рідну землю у літньому одязі й   

легкому взутті. Защеміло жіноче серце, непрохані материнські сльо-

зи  рясно зросили обличчя…  Вирішила – воїнам потрібні валянки. 

Швачка за фахом вона разом із іншими мешканками   почала давати 

життя старим, здавалося б, нікому вже непотрібним речам. Згадали, 

що колись у селі діяла швейна майстерня, відтоді швейні машинки 

пилилися на складі. З розумінням віднеслися і працівники швейної 

фабрики, виділили механіка, який допоміг їх полагодити. Директор-

ка місцевої школи Людмила Броніславівна Михальченко надала 

приміщення – і закипіла робота.

   І яке було здивування, коли до праці маркушівських волонтерок 

активно долучилися учні і вчителі.  Директорка   разом з учителями 

на перерві розпорювали шуби  і пальта. Дітки, сестра Н.С. Семенюк 

Любов Степанівна Чєпюк в’язали шкарпетки. Допомагали родичі, 

друзі знайомі. У пам’яті, як маленькому  хлопчику ніяк не вдавалося 

розпустити светрик, тоді  дівчинка, що працювала поруч, сказала: 

«Чому ти такий безвідповідальний. Наші воїни віддають за нас жит-

тя, а ти  не хочеш допомогти шкарпетки їм вив’язати».  «Ми плакали 

від цих дитячих слів», - говорить волонтерка. Отож жителі Маркушів 

вільний час   використовували для того, аби попрацювати у майстер-

ні. Поряд із валянками  

на світ з’являлися те-

плі шкарпетки, дбай-

ливо виплетені дітьми 

і дорослими. Нитки на 

вироби брали так само 

розпускаючи старі речі.  

Пригадують: легко не 

було, адже до валянок 

потрібні калоші, а їх са-

мостійно не зробиш, та 

й дрібна пенсія пенсіо-

нерів  не могла допом-

огти. Не передати сло-

вами  їхнє здивування, 

коли одного разу, звер-

нувшись по допомогу, у відповідь почула: «Хай влада допомагає». 

«Відчуття було таким, немов отримала ляпасу»,- пригадує жінка. 

Подивилася розгублено волонтерка, ледве втрималася, аби не за-

плакати, та й пішла з нічим від заможного пана. На щастя, знайшла 

порозуміння у сільського голови, інвесторів, що орендують землю, 

зокрема у керівництва компанії Кусто Агро, Чепюка Сергія Миколай-

овича, головного лікаря  обласної стоматологічної лікарні  - калоші 

було придбано.    

   За час війни чотири буси самостійно зібрали і відправили мар-

кушівські волонтери. Сьогодні, кажуть, матеріальне забезпечення 

військовослужбовців Збройних сил України покращилось, а відтак 

і потреба у волонтерській допомозі зменшилася, та  маркушівці так 

само збирають допомогу,  за що мають чимало подяк від воїнів. По-

при поважний вік, Ніна Степанівна зазначає: «Якби  знала, що моя 

присутність зупинить війну, я б також стала поруч з воїна-

ми зі зброєю. Синочки наші дорогі, повертайтеся живими до 

своїх дітей, батьків, рідних, а ми, чим зможемо, від щирого 

серця вам допомагатимемо.   Я дуже люблю свою Україну, лю-

блю її мову солов’їну, і понад усе хочу, щоб закінчилася війна, 

не гинули наші сини і доньки, не знищували цвіт нації, заради 

цього   готова ще щось організувати, аби допомогти війсь-

ковим». 
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