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Дорогі працівники, колеги, партнери та пайовики. Від щирого серця вітаю 

Вас та ваші родини зі світлим Христовим Воскресінням!

    Великдень — одне з найбільших православних свят. Воно приходить до нас разом зі справжньою весною, сим-

волізуючи оновлення та відродження. В цей святковий день серця людей наповнюються радістю та любов’ю до 

ближніх, а у душах пробуджуються надії та сподівання на краще.

     Нехай велике свято Воскресіння Христового покладе початок новим перемогам і звершенням у вашому житті. 

Нехай здійсняться всі ваші добрі задуми і справи, мрії та прагнення.  Від щирого серця бажаю, щоб у кожній родині 

всі були здорові і щасливі! Побільше усім вам радісних та позитивних  моментів, миру, добра. Нехай ніколи не по-

кидає вас та  ваших рідних Боже благословення та  Господня ласка. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Алішер ТЯЖИН, 

Генеральний директор Кусто Агро.

 Здійснюючи свою діяльність у сільській місцевості, наша 
компанія з усією відповідальністю ставиться до добробу-
ту регіонів своєї присутності. Крім виплати мільйонних по-
датків державі і надання  робочих місць, компанія дуже 
активно і серйозно бере участь в суспільному житті, зареко-
мендувавши себе як соціально відповідальний бізнес. Бюд-
жет соціальної політики формується виходячи із потреб ста-
ростинських округів. У 2020-2021 маркетинговому періоді 
сумарна допомога склала понад 3,5  мільйони гривень.
  Пишаємося, що цьогоріч діти Галіївки, що в Чуднівському 
районі, матимуть новий гральний майданчик, на нього ком-
панія виділила понад 98 тис.грн, на облаштування дитячо-
го майданчика в с.Кутище Любарського району – 10 тис.грн.
У ці дні активно проводиться робота по благоустрою у населе-
них пунктах. Крім надання техніки, допомоги з підсипання доріг, 
вивезення сміття, облаштування сміттєзвалищ, компанія нада-
ла матеріальну допомогу на встановлення огорож біля кладо-
вищ в селах Волиця, Ліщинське Житомирського району, на що 
освоєно понад 150 тис.грн, також активно допомогли в с.М.Во-
лиця з вирізкою аварійних дерев на кладовищі. В с.Глинівці Ан-
друшівського району з допомогою СП Спіка на кладовищі об-
лаштовано майданчик для прощання з померлими родичами. На 
допомогу церковним громадам сіл Липне, Ставчани, Грушківці, 
В.Мошківці, Троща, Зарубинці  виділено майже 45 тисяч гривень. 

На прохання керівництва дитячого садочка, що в с.Троща Чуд-
нівського району, компанія подарувала обігрівачі для танцюваль-
ної зали та м’ясорубку в їдальню. В ДНЗ с.Суємці профінансу-
вали підключення мережі Інтернет. Дитячому садочку с.Сінгурі 
надали 10 тис.грн на придбання нового твердопаливного  котла. 
В цьому ж році продовжили фінансування облаштування Скве-
ру однокласників у с.Троща, на що виділили 7, 5 тис.грн. На до-
помогу лікарням у боротьбі з COVID -19 компанія перерахува-
ла понад 200 тис.грн. Дітям, що ідуть в перший клас, компанія 
традиційно дарує канцелярське начиння. Цього року 215 дітей 
отримало подарунки на суму понад 52 тис.грн. На  новорічні 
подарунки для школярів  освоєно понад 165 тис.грн. Надана 
пайовикам матеріальна допомога  складає понад 500 тис.грн.
   Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Але над-
звичайно приємно, коли добрі справи компанії находять пози-
тивний відгук у серцях людей, вони нам телефонують, пишуть 
на сторінках газети чи у соцмережах  слова подяки. Ми і надалі 
продовжуватимемо розвивати наші соціальні ініціативи, втілю-
вати в життя мрії і сподівання людей, як, наприклад,  цього року 
допомогли дітям с.Маркуші Бердичівського району втілити в 
життя мрію про облаштування пам’ятника загиблим односель-
чанам в роки Другої світової війни.

КУСТО АГРО – БІЛЬШЕ, 

НІЖ ПРОСТО  РОБОТОДАВЕЦЬ
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Аграрії  Кусто Агро знову  зу-

стрічають весну в умовах пан-

демії й суворих погодних умов.   

Про те, як працює агробізнес, і які 

виклики  доводиться долати,  як 

вдається протистояти ризикам, 

розповідає Генеральний дирек-

тор Алішер ТЯЖИН. 

МИ НАВЧИЛИСЯ ПРАЦЮВАТИ 
В УМОВАХ КОРОНАВІРУСУ

  
В умовах карантину ми навчилися пра-

цювати ще минулого року.   Насамперед 
дуже відповідально підійшли до безпеки 
людей, знизили комунікації, перейшли на 
онлайн платформу, що дозволило значно 
знизити  захворювання у колективі. Пра-
цюючи дистанційно, максимум інформу-
вали людей щодо цього захворювання, 
організували проходження ПЛР-тестів,   
надавали онлайн консультації через при-
ватний медичний центр, також забезпечу-
вали  людей   вітамінами і  противірусними 
препаратами,  засобами індивідуального 
захисту, обов’язковою була і залишаєть-
ся дезінфекція приміщень.    На жаль, си-
туація в Україні щодо COVID-19 продов-
жує бути загрозливою, а це означає, що 
компанія і надалі  працюватиме в умовах 
карантину, дотримуючись всіх протиепі-
деміологічних заходів.   

2020-Й – РІК ВИКЛИКІВ І РИЗИКІВ   
 
 Рік, що минув, був роком викликів і не 
лише через пандемію,  а й через неспри-
ятливі  погодні умови.   Він запам’ятаєть-
ся відсутністю вологи навесні і посухою 
влітку, що не могло не повпливати на 
урожай.  Крім того, це був рік здорожчан-
ня цін як  на сільгосппродукцію, так і на 
пальне. Попри це, ми завчасно  зуміли 
спрогнозувати ці виклики, у свою чергу 
відповідні служби серйозно попрацюва-
ли над антикризовим менеджментом. Та-
ким чином компанія, по суті, була готова 
чи не до усіх ризиків 2020-го. Нами були 
відпрацьовані заходи, які б максимально 
унеможливили непередбачувані ситуації, 
на щастя, нам це вдалося.

ОСНОВНИЙ АКЦЕНТ НА ФАРМИНГ

В основі Кусто Агро, як відомо, лежить 
Фарминг. Наші поля засіяні як озими-
ми, так і ярими  культурами. Вирощує-
мо кукурудзу, соняшник, сою, пшеницю. 
Зважаючи на досвід попередніх років, 

підрахувавши всі витра-
ти й врахувавши всі ри-
зики, цього року ми вирі-
шили надати перевагу 
ярим культурам, поступо-
во зменшуючи площі під 
озимими. Якщо минулого 
року такі посіви склали 
40%, то цього року  близь-
ко 20%, надалі і ця циф-
ра зменшуватиметься.   
Крім того, постійно  пра-
цюємо над покращенням 
технологій. І хоча надає-
мо перевагу класичним,   
постійно впроваджуємо 
і щось нове, наприклад, 
NO-TILL і MINI-TILL. Так 
само експериментуємо 
із внесенням добрив, за-
собів захисту рослин. Для цього функціо-
нує відповідний департамент розвитку та 
досліджень, який займається тестуван-
ням нововведень. Спочатку ми ретельно 
вивчаємо ту чи іншу технологію, випро-
бовуємо її у невеличкому об’ємі, а вже 
потім застосовуємо  масштабніше. 

ІННОВАЦІЇ ЯК ШЛЯХ 
ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 Цього року  плануємо перейти на рідкі 
добрива, поступово відмовляючись від 
сипучих. Сподіваюся, це дасть більшу 
врожайність,  зокрема  кукурудзи.   Мова 
йде і про безводний аміак, який   вносити-
мемо вперше. Маємо непогані напрацю-
вання і по гібридах кукурудзи і соняшни-
ку. Щодо сої, то тут ми надаємо перевагу 
стандартній.

Неабияких успіхів досягнуто в автома-
тизації Фармингу. Як на мене, тут ком-
панія Кусто Агро на високому рівні. Усі 
сільськогосподарські роботи контролю-
ються з єдиного диспетчерського пункту. 
Маємо постійний онлайн контроль, систе-
ма Cropio дозволяє більш скрупульозно 
бачити і стежити за кожним полем, кож-
ним посівом,  допомагає контролювати  
рівень вологи і планувати урожайність.  

Ми добре розуміємося на точному зем-
леробстві. Тому і надалі впроваджувати-
мемо  систему точних посівів. Переко-
нані: це економічно вигідно і технологічно 
правильно.

Сучасними датчиками оснащена і наша 
агротехніка, завдяки чому ми чітко бачи-
мо продуктивність роботи, і у будь-який 
час за потреби переплановуємо карту 
посівів по-новому.   

ДРОНИ У СІЛЬСЬКОМУ
 ГОСПОДАРСТВІ

Попри те, що  за нашими підрахунками 
економічно  і технічно вигідним є залучати 
найману техніку, парк техніки компанії по-
стійно оновлюється сучасними агрегата-
ми й повністю укомплектований. Вперше 
у Кусто Агро розпочали використовувати 
дрони, зокрема під час внесення засобів 
захисту рослин. Придбали власний дрон, 
яким плануємо   вносити добрива.  Це 
дозволяє зайве не піддавати стресу рос-
лин і не шкодити ґрунту великоваговою 
технікою. Якщо задумане принесе бажа-
ний результат, то  з часом ми повністю 
перейдемо на такий вид обробітку. 

БІЗНЕС З ЕЛЕМЕНТАМИ 
ФІЛОСОФІЇ

У планах збільшення земельного бан-
ку, який сьогодні становить 24 тисячі га, 
й активний розвиток рослинництва, бо 
як показав досвід, це для нас є найефек-
тивнішим. Ані ягідний проект, ані проекти 
щодо розвитку тваринництва, як показав 
час, не мають такої рентабельності. Ми 
ж працюємо задля максимальної рента-
бельності. Кусто Агро  сьогодні це насам-
перед – команда однодумців, націлена на 
спільний результат.  І досягати  поставле-
ної мети плануємо разом із командою,   
отримуючи задоволення від зробленого. 
Аграрний бізнес залежить від багатьох 
факторів. Він має свою енергетику, це не 
просто бізнес, це бізнес з елементами 
філософії й це повинен розуміти кожен, 
хто тут працює.   

   ДО ВИКЛИКІВ І РИЗИКІВ ГОТОВІ   ДО ВИКЛИКІВ І РИЗИКІВ ГОТОВІ
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Кусто Агро не залишається осторонь і допомагає нашим 

лікарням в боротьбі з COVID-19. Директор ТОВ «Аграрний 

Фонд Терещенка» Бабенко В.М. особисто передав партію 

антисептику АХД 2000 Чуднівській районній лікарні Жито-

мирської області. Нагадаємо: компанія Кусто Агро від по-

чатку пандемії надає фінансову допомогу медичним закла-

дам.

Далекого 1941 року нацистська Німеч-
чина напала на нашу землю. Війна не 
минула жодної родини. Зазнали її ли-
холіття і жителі села Ліщин. З середини 
липня 1941 року до кінця 1943 року  село 
було окуповане ворогом. Під час  окупації 
села увійшли до округи Геґевальд (з нім. 
Kreisgebiet Hegewald — Заповідний ліс) та 
отримали нові назви: Klein Lüneburg (Лі-
щин). Згідно з планом заселення округи 
німцями, багатьох місцевих жителів при-
мусово депортували. Тих, хто не корився,   
розстрілювали. Жертвою фашистів стали 
всі активісти села та їхні рідні. Їхні імена 
назавжди вписані в історію села.
 Майже три роки фашистської неволі пе-
режили ліщинці, три роки надії та віри у 
визволення.Наприкінці грудня 1943 року 
розпочалася Житомирсько-Бердичівська 
наступальна операція,  28 грудня   розпо-
чалося визволення сіл Житомирсько-
го району. Під кінець дня 28 грудня 3-я 
гвардійська танкова армія спільно з 18-ю 
армією, відбиваючи численні танкові кон-
тратаки ворога, повели бої за визволення 

сіл, в тому числі і села Ліщин.
Щороку у травневі дні ліщинці віддають 

данину шани та любові ветеранам за ге-
роїзм і жертовність. На жаль, їхні кількість 
невпинно зменшується. Хвилиною мов-
чання згадують тих, хто не повернувся з 
фронтів війни. Минуло багато десятиліть, 
але пам’ять про ті часи живе у серцях на-
щадків.
   На території села знаходиться чоти-
ри братські могили, де знайшли вічний 
спокій 209 воїнів - визволителів, в одній 
з яких покоїться тіло Героя Радянського 
Союзу адигейця Ісмаїла Тхагушева. 220 
односельчан не повернулись до рідних 
домівок з Другої світової війни.

У парку, в центрі села Ліщин, стоїть 
Обеліск слави, на ньому імена, які вкар-
бувала навіки війна. За кожним іменем 
стоять людські болі, і сльози, розпач ро-
дин, вдовина доля і сирітство дітей.
Пам’ятаємо і сумуємо...

                           З Інтернет-джерел.

ПЕРЕМОЖЕМО COVID РАЗОМ

 Як раніше розповідали на сторінках газети, у Кусто Агро 

створили футбольний клуб як добровільну громадську ор-

ганізацію.   Придбали необхідний спортивний інвентар. Ку-

стовці виграли четверту  лігу Вінницького міського чемпіо-

нату. Активно готуються до наступного сезону. Сьогодні у 

спортивних заходах беруть участь уже двома командами і 

досягають гарних результатів. Так, у футбольній битві рай-

онів футбольна команда Кусто Агро посідає лідерські  позиції.

8 травня – День пам’яті та примирення

Ніколи… знову

Футбол активно розвивається  

Раді повідомити, що ми створили 

сторінку для пайовиків підприємств Кусто Агро  
Орендодавці землі — стратегічні партнери Кусто Агро, з якими ми будуємо про-

дуктивну та плідну співпрацю. Тут буде розміщуватись інформація про діяль-

ність компанії та соціальні проекти Кусто Агро для громад.

Підписуйтеся, буде цікаво та корисно! 

https://www.facebook.com/Kusto-Agro-Пайовикам.
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Витяг з кадастру – остаточний документ, який Ви отримуєте від 
місцевого Управління Держземагентства (Держгеокадастру) і мо-
жете це зробити самостійно.  Щоб замовити витяг онлайн, перей-
діть на сайт Публічної кадастрової карти та знайдіть свою ділянку 
за 19-тизначним кадастровим номером.

Якщо ви не маєте можливості замовити витяг через Інтернет, 
отримати витяг можна звернувшись до управління Держземагент-
ства (Держгеокадастру) за місцезнаходженням земельної ділянки. 
При цьому  необхідно надати   документи:
• заява встановленої форми (складається  в місцевому управ-
лінні Держземагентства/Держгеокадастру);
• державний акт про право власності на земельну ділянку 
(оригінал та копія);
• паспорт власника земельної ділянки, або представника 
(оригінал та копія);
• іденкод власника земельної ділянки, або представника (ори-

гінал та копія);
• XML-файл. Електронний документ з даними про земельну 
ділянку, які підлягають внесенню до Державного земельного када-
стру (розробляється землевпорядною організацією та подається 
на оптичному диску, у випадку відсутності інформації про земель-
ну ділянку в Публічній кадастровій карті);
• запит нотаріуса (у випадку оформлення спадщини);
• технічна документація із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зокрема, у випадку 
виявлення накладки з іншою земельною ділянкою;
• документ про оплату послуг за надання витягу з кадастру 
(квитанція про оплату 110 грн);
• документ, що підтверджує повноваження діяти від імені за-
явника (у разі подання заяви представником). Оригінал або но-
таріально завірена копія довіреності.
Відповідно до порядку ведення ДЗК, 
витяг з кадастру видається у день 
звернення заявником, проте на 
практиці це положення працює не 
завжди.
За загальним правилом, строк дії ви-
тягу з кадастру - 3 місяці.  

Як відомо, Кусто Агро  є прибічником ін-
новацій у сільському господарстві. Випро-
бовування нових технологій покладено на 
відділ розвитку і досліджень. Його створе-
но у компанії ось уже чотири роки, очолює 
відділ Вольдемар Мостовенко. «Сьогод-
ні сільське господарство осучаснюєть-
ся швидкими темпами, так само швидко 
доводиться знаходити шляхи розв’язан-
ня проблем з мінімальними ризиками й 
викликами. Щоденно на ринку з’являєть-
ся щось нове, сучасне, яке заслуговує на 
увагу. І тут  потрібно вміти відрізнити якіс-

ну продукцію від її низькопробного двійни-
ка», - зазначає керівник. Отож, в обов’яз-
ки відділу  входять вивчення агроринку, 
в тому числі техніки, пошук нових техно-

логій, підбір  якнайкращих сортів  гібри-
дів, тестування  різноманітних економічно 
вигідних новинок, аби згодом впроваджу-
вати це все у роботі компанії. До всього, 
землі Кусто Агро розташовані у кількох 
областях, які різняться насамперед як клі-
матичними умовами, так і якістю ґрунтів. 
Тому потрібно враховувати, що підходить   
господарству на Житомирщині, то це не 
означає, що такий самий результат от-
римають на Хмельниччині чи Вінниччині. 
Ось для цього  відділом розвитку і до-
сліджень    проводиться відповідне тесту-

вання із застосу-
ванням новітніх 
технологій. Аби 
надалі покращу-
вати виробництво 
із мінімальними 
ризиками і макси-
мальною рента-
бельністю. 
 Сьогодні у ком-
панії закладають 
демо поля, де 
ростимуть пе-
ревірені гібриди 
соняшнику,  куку-
рудзи, сої. Вперше 
тут започаткову-
ють новий проект 

з використанням сільськогосподарського 
дрона. Планують  вносити засоби захисту 
рослин. «Це масштабний проект, - гово-
рить  Вольдемар  Мостовенко, - він по-

винен принести хороші позитивні резуль-
тати». Ідея застосовувати таку сучасну 
техніку виникла кілька років тому. Ініціати-
ва належала керівництву   відділу спіль-
но із представниками Фармингу і диспет-
чирської служби. Креативна ідея знайшла   
підтримку Генерального директора Алі-
шера Тяжина. Обговорили деталі, прид-
бали дрон, навчилися працювати. І вже 
цієї весни  ним оброблено 100 га посівних 
площ.  У планах   обробити 2000 га. 

Про результат говорити ще зарано, проте 
вже сьогодні, сповна  протестувавши цю 
технологію, вивчивши   усі нюанси, можна 
сказати: використання такої техніки дасть 
позитивний результат.  І вже   наступного 
року можна буде подумати над створен-
ням мобільних бригад,  які   проводити-
муть подібний обробіток по всіх полях.     
За   підрахунками  це  на 10%  економічно 
вигідніше, аніж внесення  засобів захисту 
самохідним обприскувачем. Насамперед 
тому, що дрон не залишає колій, як наслі-
док, рослини не витоптуються, урожай не 
втрачається,  та і його амортизація й об-
слуговування значно нижчі.    Результатом 
задоволені.

РОБОТИ ТРИВАЮТЬ. 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЗАДОВОЛЕНІ

Доброго дня редакціє, поясніть, будь ласка, чи можна отри-

мати витяг кадастру самостійно, чи обов’язково звертати-

ся до спеціалістів?

Запитуєте – відповідаємо

РОБОТИ ТРИВАЮТЬ. 

РЕЗУЛЬТАТОМ ЗАДОВОЛЕНІ
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В Україні щоріч-
но із укусами клі-
щів до закладів 
охорони здоров’я 
звертаються в се-
редньому 20 000 
людей. Сезон най-
більшої активності 
кліщів припадає на 
травень-жовтень, 
проте, зважаючи 
на потепління, вже в квітні спо-
стерігається їх активізація. В зв’яз-
ку з обмеженнями, пов’язаними із 
COVID, все більше людей прагнуть 
вирватися на природу, забуваючи, 
що вона таїть у собі чимало за-
гроз. Одна з них – кліщі. Укус кліща 
може спричинити в людини найне-
приємніші наслідки. Чим небезпеч-
ний укус кліща? Кліщі переносять 
збудників небезпечних хвороб: хво-
роба Лайма (іксодовий кліщовий 
бореліоз), хвороба Міямото, кліщо-
вий вірусний енцефаліт і ще близь-
ко 150 найменувань. Початок хво-
роби Лайма за проявами схожий 
на грип: збільшуються лімфатичні 
вузли, виникає біль у суглобах та 
м’язах, підвищується температура. 
Такі симптоми мають викликати у 
вас особливе занепокоєння після 

вашого пе-
ребування у 
лісопаркових 
зонах. Кліщі – 
надзвичайно 
живучі паву-
коподібні істо-
ти. Дорослий 
паразит може 
г о л о д у в а т и 
протягом двох 

років без жодної шкоди для себе. 
Кліщ присмоктується протягом 15- 
20 хвилин, виділяючи анестезуючу 
рідину, що робить укус практично 
безболісним. Лише згодом, через 
декілька годин, виникає відчуття 
дискомфорту. Кліщ може тримати-
ся на тілі людини до 12 діб. Дорос-
лих кліщів, що присмокталися, на-
йчастіше помічають через два-три 
дні, на місці укусу з’являються при-
пухлість, свербіж, почервоніння, а 
сам кліщ збільшується у розмірах 
до 120 разів. Як правильно вида-
лити кліща? Якщо ви знайшли на 
своєму тілі кліща, що присмоктав-
ся, перше, що потрібно зробити – 
вийняти його. Найкраще довірити 
цю справу фахівцям: звернутися 
до найближчого закладу охорони 
здоров’я.

Щороку навесні розпочинається сезон 
паління листя, сухої трави та інших рос-
линних решток. Люди, які палять суху 
траву, завжди переконані, що цим вони 
покращують врожайність. Це – міф. При-
бирання залишків рослинності, сухої тра-
ви та сміття спалюванням заборонено. 
Дим від тліючого листя надзвичайно не-
безпечний і токсичний, забруднює атмос-
ферне повітря та завдає шкоди здоров’ю. 
Особливо небезпечним серед складових 
диму є бензопірен, який здатен викликати 
ракові захворювання. Крім того, спалю-
вання залишків рослинності, сухої трави 
призводить до руйнації грунтового покри-
ву. 

Найкращий шлях боротьби з залиш-
ками рослинності – їх прикопування або 
компостування. Компостування є природ-
ним видом перебігу органічних речовин, 
завдяки якому товстий килим опалого ли-

стя з легкістю перетворюється на цінне 
органічне добриво. Листя та всі трав’яні 
відходи – це продукт, який може перегни-
вати, добре розкладається в землі і є чу-
довим добривом для грядок. Спалювання 
рослинних залишків є прямим порушен-

ням низки норм чинного законодавства. 
Передбачене накладення штрафу на гро-
мадян від 180 до 360 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 3060 грн 
до 6120 грн) і на посадових осіб – від 900 
до 1260 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (від 15 300 грн до 21 420 
грн). Разом з тим порушення державних 
стандартів, норм і правил у сфері благо-
устрою населених пунктів, правил бла-
гоустрою територій населених пунктів 
тягнуть за собою накладення штрафу на 
громадян в розмірі від двадцяти до вісім-
десяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян і на посадових осіб, грома-
дян - суб’єктів підприємницької діяльності 
– від п’ятдесяти – до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Крім того, процесс спалювання сухої 
трави є пожежонебезпечним. Пам’ятайте 
про це.

СПАЛЮВАТИ СУХУ ТРАВУ ЗАБОРОНЕНО

СЕЗОН КЛІЩІВ РОЗПОЧАТО

6 травня — 

Георгія, Юрія.

Як на Юрія стала 
буря, то буде мокре 
літо.
На Юрія дощ - на ху-
добу легкий рік.
На Юрія мороз - уродиться овес.
Коли до Юрія закує зозуля на голе дерево, то буде го-
лодне літо.
Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи, 
бо  малий врожай буде.
 Якщо до 8 травня (Марка) не зацвіли яблуні, то на 
неврожай.
13 травня ясний схід сонця - на погоже літо.
Коли на Ярему (14 травня) погоже, то й жниво буде 
пригоже.
15 травня —  Заспівав соловейко - чекай похолодан-
ня на два тижні.
Не співав соловейко - не сій гречки, не стрижи овечки.
19 травня - огірковий день: вранці роса, а вдень ясна 
погода - то на добрий урожай.
 24  травня, на Мокія, туман - буде мокре літо.
25 травня — Єпіфана (Єпіфанії).
На Єпіфана ранок у червоному тумані - літо буде сухе, 
з частими пожежами.
27 травня - Якщо на Сидора холодно, то все літо 
буде холодне.
31 травня — Федота.
На дубі листя з’явилося - на врожайне літо.
Кінець травня дощовий - буде мало фруктів.

Не співав соловейко - 

не сій гречки, не стрижи 

овечки 
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Святковий стіл липнівчанки 

Марії Яківни Присяжнюк – це 

справжній естетичний рай для 

ласунів. Там сила-силенна 

смачнющих пиріжків, ковбас, 

шинки й інших виробів з м’яса, 

салатів й  домашньої випічки. 

І все це вміло   зі смаком при-

готовлено, а головне – зро-

блено з душею. За професією 

Марія Яківна  – зоотехнік, сво-

го часу закінчила Житомир-

ський аграрний національ-

ний університет, працювала у 

господарстві,   була 15 років 

сільським головою, має до-

свід роботи у Кусто Агро. Од-

нак на першому місці для неї, 

як, мабуть, для кожної жінки, 

завжди була сім’я.  Разом з чо-

ловіком, на жаль він рано по-

кинув цей світ,  зростили трьох 

діток Таню, Альону і Вадима. 

Сьогодні у Марії Яківни п’яте-

ро онуків, підростає і правну-

чок.  Скільки себе пам’ятає, 

чи не найулюбленішою для неї справою завжди була кулінарія. 

Любить господиня різними смаколиками порадувати рідних. До 

кожного виробу підходить з особливою любов’ю,   безперестан-

ку відточуючи свою кулінарну майстерність, не боїться випробо-

вувати нові рецепти.  Не одноразово її короваї ставали окрасою  

родинних урочистостей знайомих  і близьких, на церковні свя-

та. Жінка виготовляє їх надзвичайної краси.   До всього, Марія 

Присяжнюк  займається виготовленням пасочок, що особливо 

актуально напередодні Світлого Христового Воскресіння. Ними 

пригощає усіх рідних і знайомих, радують око вони і у храмі. 

Одним із перевірених рецептів випікання паски майстриня за-

любки погодилася поділитися із нашими читачами. 

  Вже традиційним є відвідування своїх рідних і близь-

ких на кладовищі у ці весняні дні. Так само невідділь-

ним   атрибутом стають штучні квіти, якими рясніє чи не 

кожна могила. Як до штучних квітів ставиться церква? 

Духовенство переконане: «Покійним потрібна молит-

ва, а не пластикове сміття! - саме тому варто відмовити-

ся від екологічно небезпечної практики пластикових квітів 

та вінків на кладовищах! Купуючи їх, людина загрожує здо-

ров’ю ближніх; шкодить природі; чинить екологічний гріх. 

Таким чином, вшановуючи покійних, ми шкодимо живим. 

Незабаром поминальні дні, тож пам’ятаймо, що нашим рід-

ним, що відійшли в інший світ, потрібна щира, тепла молитва, 

а не пластикове сміття», - 

наголошують священники.

Зверніть увагу,  пластик роз-

кладається не менше 100 

РОКІВ! Невже ви хочете 

залишити це сміття своїм 

дітям, внукам чи правнукам?!   

Доброю альтернативною 

пластиковим квітам стануть 

вінки з живих квітів та хвої, 

живі квіти, висаджені в ґрунт, газонна трава, сухоцвіти та свічки.

ПРО СЕКРЕТИ КУЛІНАРІЇ

РЕЦЕПТ ПАСКИ ВІД МАРІЇ ПРИСЯЖНЮК
ІНГРЕДІЄНТИ: 2 кг борошна, 12 яєць, 600 гр масла, 
1 кг цукру, 1 л. теплого молока, 300 гр родзинок, цукати, 
ванілін, кардамон, кориця, 2,5 ст. л. сухих дріжджів.

«Покійним потрібна молитва, 
а не пластикове сміття!»

У тепле молоко додати дріжджі, цукор і  трохи борош-
на, залишити в теплі, аби підійшло (20 хв). Білки  і жовт-
ки збити окремо, масло розтопити, додати решта спецій 
без ваніліну і цукатів. Добре вкутати і дати підійти, коли 
підійде, додати решта  інгредієнтів, перемішати і знову 
дати підійти. Аби тісто не липло до рук, його потрібно 
викладати вмоченими в олії руками у незмащені формочки. 
Випікати при температурі 180 градусів. 


