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Актуальне інтерв’ю

ПРО ПОСІВНУ І СВОЄРІДНІСТЬ
ПОТОЧНОГО МОМЕНТУ

Latifundist.com: Як проходила посівна і як змінилася структу-
ра посівів в порівнянні з минулим сезоном?
Алішер Тяжин: Посівну провели трохи навіть з випередженням. 
Всі роботи пройшли у відповідності з технологічною картою. 5 трав-
ня закінчили сіяти. Щодо структури, то разом з компанією Deloitte 
розробили стратегію розвитку Кусто Агро до 2023 р, яка передба-
чала збільшення земельного банку до 35 тис. га і робила акцент на 
вирощування кукурудзи. Тобто в цьому році ми планували посіяти 
кукурудзу на 12 тис. га. Але проаналізували логістику, можливості 
вивантаження зерна з елеваторів і зрозуміли, що не зможемо поєд-
нати логістику кукурудзи з іншими культурами. Тобто, це буде ви-
тратно і проблематично. Ще за місяць-півтора до пандемії і каранти-
ну, вирішили скоротити площу під кукурудзою до 9 тис. га і замінити 
її соняшником. Таким чином, у цьому році у нас озимі (пшениця і 
ріпак) займають 8,4 тис. га, 9 тис. га під кукурудзою, 3 тис. га - під 
соняшником, 1,3 тис. га - під соєю. Ця структура відповідає нашій 
стратегії. Але з урахуванням глобальних змін, пов’язаних з падін-
ням цін на нафту, з високою волатильністю цін на сировину, енерго-
ресурси, можливо, в наступному році будемо коригувати стратегію, 
скорочуючи площі під кукурудзою.
Latifundist.com: На зорі кар’єри ви працювали аналітиком 
шахрайства в банку?
Алішер Тяжин: Так.
Latifundist.com: Український ринок «славиться» різного роду 
аферистами, «блек-листи» щодня поповнюються новими об-
личчями. Як ви навчилися з цим працювати? В Україні таких 
явищ більше, ніж в Казахстані?
Алішер Тяжин: Десь приблизно однаково. Просто сільське господар-
ство Казахстану років на 15 відстає від українського. Що стосується 
роботи в банку, то це був «Хоум Кредит Банк», сфера - кредитування 
ритейл. Це був цікавий досвід, який став у нагоді і в агросфері.
Latifundist.com: Що ви перенесли в агро?
Алішер Тяжин: Наприклад, ми стали більш детально підходити до 
процесингу. Зокрема, вартість агрохімічних препаратів, звірка ін-
формації з нормами внесення, контроль хімічної обробки - все це 
ми можемо контролювати через спеціальні інструменти в компанії. 
Щодо бюджетування, у нас є збудований бізнес-процесинг, який до-
зволяє зробити зріз даних, порівняти інформацію, зробити аналітику. 
В принципі, це правильний шлях для компаній, які хочуть контролю-
вати свою собівартість і бути системними гравцями. Якщо говорити 
про більш масштабні проєкти, то це впровадження системи автома-
тизації на елеваторах і використання інших сучасних онлайн-систем, 
які дають можливість оцінити сліпі зони.  Все це допомогло, і зараз у 
нас елеваторний бізнес максимально прозорий.
                                                          
                                                                  (Закінчення на 2-й стор.)

Група Kusto Agro як частина міжнародного холдингу Kusto 

Group з’явилася в Україні в 2012 р. На початку минулого року 

компанія Кусто Агро придбала два підприємства зі структу-

ри AgroGeneration, збільшивши земельний банк на 12 тис. га, 

будує подальші плани по розширенню. Генеральний директор 

Кусто Агро Алішер Тяжин розповів: як пандемія коронавіруса 

вплинула на інвестиційні плани компанії; чому логіка, що дія-

ла в зерновому трейдингу останні 2-3 роки, вже не працює; 

як компанія захищає себе від недобросовісних торгових пар-

тнерів і ін.

Ринок під впливом анти-логіки. 

Як пристосуватися до нових умов: 

досвід Кусто Агро
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 Latifundist.com: Коли приїхали сюди пра-
цювати, вам довелося якось пристосо-
вуватися до менталітету українців?
Алішер Тяжин: Якщо чесно, не бачу великих 
відмінностей в менталітеті українця і казаха. 
Коли я сюди приїхав, все було зрозуміло. Я 
в дитинстві теж їв борщ, сало, пельмені, го-
лубці. У цьому сенсі для мене не було нічо-
го нового. Українці - дуже добрий, відкритий, 
гостинний народ. Я побачив багато спільного 
в тому, як проходять застілля, весілля, захо-
ди в Україні та Казахстані. Так, ви ходите до 
церкви, а ми - в мечеть. Але з людської точки 
зору для мене, казаха, українці дуже близькі. 
В Україні свій особливий колорит. Близькість 
країни до Європи, Запорізька Січ, всі револю-
ції зробили країну особливою. В українському 
культурному гені закладено: ніколи не опуска-
ти голову, завжди боротися. І ваш народ че-
рез багато пройшов. І цей досвід дозволить в 
майбутньому стати успішною країною.

Повертаючись до того, як використовували 
минулий досвід - прагнули систему управлін-
ня компанією зробити прозорою, демократич-
ною, але з жорсткими вимогами. В цілому, в 
Україні багато системних компаній, багато 
того (зокрема в IT секторі), чому можна повчи-
тися казахам. Просто дуже часто є питання 
довіри до людей, які призначаються керува-
ти якимось проєктом, процесом. Не завжди ці 
люди чесні в своїх позиціях. Це проблема і в 
Казахстані, і в Росії, і в Білорусі, в будь-якій 
країні. Просто менталітет людей, що жили в 
Радянському Союзі, нікуди не подівся. Сте-
реотипи залишилися на рівні генної пам’яті, 
і впливають на прийняття рішень, побудову 
бізнес-процесів тощо. Тому ми останні 5 років 
намагалися робити компанію прозорішою, си-
стемною, менш токсичною. Думаю, ми багато 
чого досягли, але є ще куди рухатися.

ПРО ПЛАНИ КОМПАНІЇ
Latifundist.com: Ви згадували про стра-
тегію компанії, які ще були плани на най-
ближчі роки?
Алішер Тяжин: Так, нинішня ситуація вно-
сить свої корективи. Ми тимчасово призупи-
нили будівництво молочно-товарної ферми 
на 1,2 тис. голів в Житомирській області. Че-
рез карантин не можемо з Європи привезти 
нетелей. Ну і в принципі зараз багато ризиків 
для реалізації інвестиційних планів подібного 
роду. Будемо спостерігати. Думаю, через рік 
зможемо продовжити будівництво. Також у 
нас є ягідний проєкт (вирощування смороди-
ни, вишні та полуниці), який так не закриєш. 
Але ми домовилися з двома компаніями на 
ринку, які зберуть наш урожай полуниці, за 
що ми отримаємо умовну комісію. Можливо, в 
наступному році ми повернемося до ягідного 
бізнесу, але вже трохи з іншим підходом.
Latifundist.com: У вас вже закінчилася інте-

грація активів, придбаних роком раніше?
Алішер Тяжин: Так, все відмінно пройшло. 
Якість землі в цих кластерах дуже гарна. Якщо 
говорити про людей, то вони інтегрувалися в 
систему, напевно, швидше, ніж ми очікува-
ли. Наші вимоги пов’язані з автоматизацією 
бізнес-процесів, централізацією складів, за-
купівель. Тобто, якщо агрономи підприємств, 
які ми придбали у AgroGeneration, самі прий-
мали рішення, то у нас агрономічна служба 
централізована. Тобто у нас чітко вибудува-
на вертикаль, і як керуюча компанія ми кон-
тролюємо технологічний, виробничий цикл 
і фінансову складову. Можливо, спочатку 
люди були проти наших порядків, але потім 
зрозуміли правила гри і стали працювати за 
ними. У нас були досить великі витрати на 1 
га землі, тому з травня минулого року стали 
активно оптимізовувати витрати. Крім іншого, 
оптимізували штат. Тобто почали готуватися 
до кризи заздалегідь.
Latifundist.com: Скільки в компанії людей 
працює на тисячу гектарів?
Алішер Тяжин: До оптимізації було 18,7 осіб 
на 1 тис. га. Зараз - 13,7.
Latifundist.com: пандемія та карантинні 
заходи вплинули на закупівлю агрохімії?
Алішер Тяжин: Ми почали закуповувати не-
обхідне ще восени і до середини січня все ку-
пили. З початком карантину не було проблем 
з поставками. В Україні збудований правиль-
ний сервіс. Багато компаній мають запаси на 
складах - тих самих ЗЗР, добрив, посівних 
матеріалів. Єдине, була невелика затримка з 
поставкою карбаміду місцевого виробництва. 
Але ми підлаштувалися.

ПРО ЗЕМЛЕРОБСТВО 
І ХЛІБОРОБІВ В КАЗАХСТАНІ Й УКРАЇНІ

Latifundist.com: А як би в цілому порівня-
ли культуру землеробства двох країн?
Алішер Тяжин: Середня врожайність пшени-
ці в Казахстані - не більш 1,5 т з 1 га. Це ба-
гато про що говорить. В Україні врожайність 
пшениці - 5,5-6 т. Думаю, що в Казахстані 
просто немає ще культури ефективного зем-
леробства, правильної роботи, хорошою тех-
нологічної карти. Немає якісної сільгосптех-
ніки, сервісного обслуговування. А це тягне за 
собою проблеми з добривами, ЗЗР, посівним 
матеріалом. Там немає сформованого ринку 
і поставок цієї продукції. Тому і врожайність 
пшениці така. Думаю, в Казахстані теж по-
ступово зростатиме культура землеробства 
і врожайність зернових. Адже Україна теж 
йшла до нинішніх показників певний час. Єди-
на істотна відмінність в тому, що в Казахстані 
різко континентальний клімат. Тому посівну і 
жнивну кампанії їм потрібно проводити мак-
симально  швидко, у більш стислі терміни, 
ніж в Україні. Там більше форс-мажорів: сніг, 
вітри, посуха. До речі, уряд Казахстану готує 

спільний проєкт з бізнесом по іригаційних си-
стемах. Наскільки я знаю, Кусто Агро теж в 
ньому братиме участь.
Latifundist.com: У зв’язку зі зміною кліма-
ту, аномальною посухою, які заходи вжи-
ваєте в українських господарствах?
Алішер Тяжин: У нас є невеликі експери-
ментальні ділянки під поливом. Посіяли там 
соняшник. Подивимося, чи вдасться досягти 
урожайності 4,5 т/га. Питання з розширенням 
площ під зрошенням стане рано чи пізно. Вза-
галі ми хочемо найближчим часом лобіювати 
через профільні асоціації допомогу держави. 
Тому що в найближчі 10-15 років кліматичні 
зміни будуть ще більш кардинальними. І про-
блему потрібно вирішувати аграріям разом з 
державою.  Впроваджувати систему поливу - 
дуже недешеве задоволення, $ 2 тис. інвести-
цій на 1 га. Це як земельний банк придбати.

ПРО СОЦПОЛІТИКУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
Latifundist.com:  Як ваша компанія взає-
модіє з громадами?
Алішер Тяжин: Ми побачили, що після ство-
рення ОТГ у них все одно немає грошей і керів-
ники громад оперують колишніми категоріями: 
«Потрібні гроші на садок, дорогу або щось 
ще». Тому ми з командою розробили жорсткий 
бюджет, визначили скільки коштів можемо ви-
ділити по кожній  сільраді з розрахунку на 1 га. 
За останній рік компанія допомогла громадам 
у будівництві церкви, побудувала дорогу, ди-
тячий майданчик і т.д. Тобто намагаємося до-
помагати, хоча часто люди добре розуміють, 
що держава про них забула, а бізнес - ні. Це 
проблема: держава просто зняла з себе від-
повідальність і переклала на бізнес.
Latifundist.com: Батьки люблять апелю-
вати до власного досвіду. Яких принципів 
дотримуєтеся, виховуючи дітей?
Алішер Тяжин: Намагаюся бути демократич-
ним татом: не змушувати дітей робити те, чого 
хочу я, але розвивати свої інтереси та захо-
плення. Наприклад, син захопився, створен-
ням роликів про «Месників» (Marvel Comics). 
Це нормально, у кожного покоління свої герої. 
Дочка хоче грати на гітарі - відмінно. Головне, 
щоб людина прагнула до чогось нового. І не 
потрібно шуміти на дитину, якщо через захо-
плення він трохи «з’їхав» по   навчанню. Є бага-
то прикладів, коли успішні бізнесмени вироста-
ли з двієчників і прогульників. Тому постійно 
тиснути на дітей і змушувати - це безглуздо. 
Це, як  в бізнесі: можна 5 разів повторювати 
людині одне й те ж, але якщо вона не зрозуміє і 
не повірить, то всі зусилля марні. Так і з дітьми. 
Потрібно завжди бачити в людині особистість, 
бачити зерна, які принесуть плоди.
Дякую за цікаву розмову! Бажаємо успіш-
но реалізувати все, що запланували!

Костянтин Ткаченко, 
Алла Сілівончік, Latifundist.com

Актуальне інтерв’ю

Ринок під впливом анти-логіки. 
Як пристосуватися до нових умов: 
досвід Кусто Агро
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Про це йшлося під час он-

лайн-конференції українських 

та казахстанських ділових кіл за 

участю дипломатичних установ 

двох країн,  Національної палати 

підприємців Республіки Казах-

стан «Атамекен», Kazakh Invest 

та урядових кіл України «Украї-

на – Казахстан: економічне спів-

робітництво в час глобальних 

викликів».

«Нам необхідно посилювати 

роботу над зростанням това-

рообігу. Цифра у 1,3 млрд дол. 

не відповідає тому потенціалу і 

можливостям, які ми маємо. Ми 

маємо повернутися до кращих 

показників – 5 млрд, а в перспек-

тиві і перевершити  цей резуль-

тат. Це першочергове завдання. 

Актуальними також залишають-

ся питання транспорту і логі-

стики», – сказав президент ТПП 

України Геннадій Чижиков.

ТПП України забезпечила по-

стійні інструменти підтримки для 

бізнесу, працює торговий дім та 

двостороння ділова рада. І це 

приносить позитивні результати. 

Зростає кількість спільних під-

приємств. За словами пана по-

сла Дархана Калетаєва, зараз їх 

працює понад 900.

На його думку, сприятиме зро-

станню двостороннього товаро-

обігу також створення сектораль-

них робочих груп. Це допоможе 

краще зрозуміти причини падін-

ня експорту й імпорту і вивести їх 

рішення на міжурядовий рівень.

Сторони також обговорили 

перспективні інвестиційні проєк-

ти.

Нагадаємо, за останні 10 років 

взаємні інвестиції України та Ка-

захстану становили більш ніж  

150 млн дол. США. 

У роботі конференції взяв 

участь Генеральний директор 

Кусто Агро Алішер Тяжин.

УКРАЇНА ТА КАЗАХСТАН ПРАЦЮЮТЬ 
НАД ЗРОСТАННЯМ ТОВАРООБІГУ

Не менш важливим для сільгоспвироб-
ника, окрім того що вчасно посіяти і 
зібрати урожай, є розуміння  собівар-
тості  вирощеної продукції. Вигідне під-
писання  угод  з мінімальними ризиками, 
укладання фарвордних контрактів та 
доставка товару, і, найголовніше, от-
римання прибутку – все це покладено на 
один із провідних напрямків компанії – 
Трейдинг і логістика. Його очолює Оле-
на Бескупська. Вона розповіла редакції 
про свою роботу та роль Кусто трей-
динг і логістики  у компанії. 

Максимально вигідна реалізація усієї виро-

щеної продукції, контроль вчасного виконан-

ня контрактів та оперування парком вагонів, 

яких наразі у нас 70 - ось основні  завдання, 

які покладено на очолюваний мною напря-

мок.

Трейдинг і логістика, як на мене, це один 

із найвідповідальніших напрямків, і разом з 

тим найцікавіший і вимагає постійного кори-

гування та тісної співпраці з іншими, зокре-

ма Фармингом. Вся продукція, яку вирощує 

компанія Кусто Агро користується попитом, 

зміна попиту залежить від періоду реалізації 

та світових тенденцій. Отож успіх напряму 

залежить від стану посівів, погодних умов, 

попиту та пропозиції у світі.  Ми формуємо 

стратегію продажів, залежно від можливо-

стей вивезення об’ємів із елеваторів. При 

цьому важливим залишається наявність 
активів, сировинної бази, виробничого май-
данчика. А ще - якісна команда, яка може 
правильно вести переговори. І - підтримка 

акціонерів. 

Завдання команди –  вчасно оцінити ри-
зики і вибудувати алгоритм роботи на об’єк-

тивно вигідних умовах з іншими компаніями. 

Сьогодні ми співпрацюємо з найбільши-

ми транснаціональними компаніями, се-

ред яких АДМ, Louis Dreyfus, CHS, Cofco, 

Engelhart, Olam. Серед українських компаній 

- це Кернел, Віойл, АТК, МХП. Входимо до 

Української Зернової Асоціації, де активно  

беремо участь у комунікації з іншими учас-

никами зернового ринку задля полегшення 

роботи даної галузі, а також максимально 

вигідної співпраці.

  У своїй роботі зіштовхуємося з проблема-

ми, що не залежать від нас - це нестабільна  

економічна та політична ситуація в Україні, 

курсові коливання, неочікувані зміни у ро-

боті укрзалізниці - все це розхитує ситуа-

цію.

 2020 рік став роком викликів для усіх 

компаній, у тому числі й нашої. І хоча  каран-

тин суттєво не  вплинув на роботу трейдин-

гу і логістики, зокрема на реалізацію зерна: 

трейдери активно закуповували зерно, ми 

працювали в повному обсязі, відвантажува-

ли товар згідно із заключеними контракта-

ми. Проте ситуація з пандемією вплинула на 

ціни, особливо на форвардні контракти (ред. 

стандартний документ (договір, дериватив), 

який засвідчує зобов’язання особи придбати 

(продати) базовий актив у певний час та на 

певних умовах у майбутньому, з фіксацією 

цін продажу під час укладення такого кон-

тракту).   Попри це, ми намагалися  макси-

мально об’єктивно та зважено реагувати на 

подібні виклики, не даючи волю емоціям та 

паніці. 

Сподіваюся, карантин швидко мине. У пла-

нах Трейдингу і логістики – продавати про-

дукцію з максимальною маржинальністю, 

розширювати список покупців, максималь-

но ефективно використовувати власну ін-

фраструктуру та підвищувати кваліфікацію 

працівників.

Трейдинг і логістика в компанії Кусто Агро
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– Руслане Олеговичу, в чому полягає 
суть новоприйнятого закону?
– Ми живемо з Вами в надзвичайно цікавий 
час. В час змін та великих викликів. На на-
ших з Вами очах відбуваються суттєві події 
як в світі, так і в житті українського суспіль-
ства. Безперечно, однією із таких важливих 
подій було прийняття Верховною Радою 
України в ніч з 30 та 31 березня 2020 року 
законопроєкту №2178-10 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обігу земель сільськогосподарсько-
го призначення» у другому читанні. Іншими 
словами, Верховна Рада проголосувала за 
відкриття ринку земель сільськогосподар-
ського призначення та зняття мораторію 
на їх продаж. «За» ухвалення цього зако-
нопроєкту проголосували 259 народних де-
путата. Після підписання його Президентом 
України та опублікування він вступить в за-
конну силу. Проте продавати землю сільсь-
когосподарського призначення можна буде 
лише з 1 липня 2021 року. В період із 1 лип-
ня 2021 року до 1 січня 2024 року укладати 
угоди купівлі-продажу зможуть лише грома-
дяни України.

Для України прийняття закону про ринок 
землі сільськогосподарського  призначен-
ня, безумовно, історична подія, адже наша 
держава входила до шести країн світу, де 
не було відкритого ринку землі, тоді як еко-
номічно розвинуті країни вже давно дозво-
лили продаж своїх сільськогосподарських 
земель.

Щодо місії та суті закону про ринок землі 
то, це, по-перше, надання можливості влас-
нику землі (паю) вільно ним розпоряджати-
ся на власний розсуд, а по-друге, це залу-
чення інвестицій в аграрний сектор України, 
який є потужним рушієм економіки держави 
і, як наслідок, створення нових робочих міс-
ць та розвиток сільських територій та гро-
мад. Маю надію, що свою місію цей закон 
виконає.   
 – Які ризики для аграріїв несе закон піс-
ля того, як запрацює?
– Основний ризик для аграріїв після від-
криття ринку землі полягає у посиленні 
конкуренції. І, як правило, недобросовісної. 
Враховуючи той факт, що право першочер-
гового викупу землі належить орендарю 
земельного паю, то основна боротьба буде 
правдами/неправдами розгортатися за пра-
во оренди земельного паю, щоб мати мож-
ливість його викупити у подальшому. 

Крім цього, звертаю увагу на той факт, 

що юридичні особи-орендарі обмежені у ви-
купі земельних паїв до 2024 року. Законода-
вець врегулював дане питання введенням 
інституту «передачі переважного права», 
тобто, коли юридична особа-орендар надає 
згоду на продаж власником свого земель-
ного паю іншій особі. Раніше такої правової 
конструкції в законодавстві України не було, 
а в новому законі даний механізм не деталі-
зований і містить лише загальні фрази про 
необхідність повідомлення про таку пере-
дачу. Таким чином, ризик полягає у правовій 
невизначеності порядку повідомлення, от-
римання/відправки повідомлення, моменту 
отримання тощо, що потенційно може спри-
чинити плутанину та судові спори.

Ще одним із ризиків для аграрія є питан-
ня шахматки, яке на законодавчому рівні 
не врегульовано. З відкриттям ринку землі 
воно може загостритись для орендаря. Та-
кож ризики існують у відсутності встанов-
лених прогресивних ставок ПДФО на пере-
продаж земельних ділянок. У такій ситуації 
земля сільськогосподарського  призначен-
ня стане об’єктом спекуляцій, а не засобом 
виробництва.
– Як ставитесь до розмов щодо прода-
жу землі іноземцям?
– Вважаю, що відкриття ринку землі сільсь-
когосподарського призначення для інозем-
них інвесторів є доречним та вигідним для 
України, оскільки зробить його конкурентні-
шим, дозволить створити додаткові робочі 
місця, збільшить відрахування до бюджетів 
всіх рівнів, а орендарів зробить більш тех-
нологічними та ефективними в своїй госпо-
дарській діяльності. 

На мою думку, відкриття ринку землі сіль-
ськогосподарського призначення для іно-
земців необхідно робити в першу чергу, для 
юридичних осіб з іноземними інвестиціями, 
які до його відкриття вже реально працю-
вали в аграрному секторі України не мен-
ше 5 років, сплачували відповідні податки 
та створювали для українців робочі місця з 
гідною оплатою. На жаль, про такі компанії 
законодавець в новому законі про ринок 
землі забув.
– Поясніть, будь ласка, чи вплине новий 
закон на роботу компанії Кусто Агро? 
Яку політику впроваджуватимете?
– Суттєвих змін у діяльності Кусто Агро із 
прийняттям закону про відкриття ринку 
землі не очікується. Як до, так і після його 
прийняття наша компанія працюватиме 
відповідно до укладених договорів оренди 

земельних ділянок (паїв) з їх власниками та 
діючого законодавства України. Кусто Агро 
впроваджує політику стабільного, надійного 
та відповідального орендаря земель сільсь-
когосподарського призначення в населен-
них пунктах, де працює. Ми знаходимось на 
постійному зв’язку із нашими пайовиками 
та місцевими громадами, реалізуємо за-
тверджену соціальну політику.
– Як, на вашу думку, можна покращити 
ситуацію?
– Як на мене, прийнятий закон про відкрит-
тя ринку землі є недосконалим, оскільки 
приймався поспіхом та зазнав істотних змін 
в порівнянні з первісним варіантом. Його 
норми потребують доопрацювання. Покра-
щити ситуацію може деталізація інституту 
«передачі переважного права», створення 
неможливості спекуляції землями сільсько-
господарського  призначення через введен-
ня підвищених ставок ПДФО при продажі 
землі при володінні менше 3-5 років, допуск 
до ринку землі юридичних осіб-резидентів 
з іноземними інвестиціями, які працюють в 
аграрному секторі України не менше 5 років.
Сподіваюсь, що законодавець це розуміє і в 
закон будуть внесені відповідні зміни. На це 
є ще час.  
– Чи зазнає змін співпраця з вашими 
пайовиками в подальшому?
– Співпраця та взаємодія з пайовиками є 
ключовою частиною стратегії розвитку Кусто 
Агро, оскільки орендовані земельні ділянки 
(паї) є виробничим майданчиком компанії. 
Взаємовідносини з нашими пайовиками ми 
будуємо на підставі укладених договорів 
оренди землі та норм чинного законодавства.  
Для наших пайовиків ми були та залишаємо-
ся стабільною, надійною та відповідальною 
компанією-орендатором, яка вчасно і повні-
стю виконує взяті на себе зобов’язання.  

– Дякуємо за розмову.

На початку року у сесійній залі парламенту України було ухвалено історич-

не рішення.  Верховна Рада відкрила ринок землі, який запрацює вже 1 липня 

2021 року. Які ризики для аграріїв він несе? Чи вплине на роботу компанії Ку-

сто Агро?  Чи зазнає змін співпраця з пайовиками компанії?   Про важливе та 

актуальне – в розмові  з директором юридичного департаменту Русланом

ГЕЛИКОМ.

ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ДОЗВОЛЕНО. 

ЩО ДАЛІ?
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• підвищення температури до 38 градусів;
• слабкість у тілі та поява сухого кашлю;
• вірусна пневмонія, що викликає сильну задишку. Її фіксують не 
завжди, й такий стан вважається ускладненням.

                    

Самоізолюватись вдома, звернутись до сімейного лікаря телефо-
ном. Описати йому симптоми, історію подорожей. Розказати про те, 
чи були в контакті з людьми, які потенційно можуть бути інфіковані.  
Виконувати інструкції свого лікаря. У невідкладних станах — темпе-
ратура вище 38, яка не збивається, та ускладнене дихання — тер-
міново викликати “швидку” за номером 103.
• Якщо є підстави вважати, що це саме коронавірус – лікар надішле 
екстрене повідомлення про цей випадок у спеціальні служби;
• йти в лікарню в жодному разі не потрібно, адже ви можете зара-
зити інших людей дорогою в заклад охорони здоров’я та безпосе-
редньо в ньому;
• Якщо сімейного лікаря немає, треба зателефонувати на гарячу 
лінію.
Гарячі лінії з питань COVID-19:

• Вінницька область - 0-800-216-433 (цілодобово).

• Житомирська область -  (0412)-474-750, (0412)-474-710 

(пн-пт з 9.00 до 18.00).

• Хмельницька область - 068-312-99-04, (0382)-69-91-79 

(цілодобово).

 ТУТ ВАМ ПІДКАЖУТЬ:

• яка ситуація із захворюваністю на коронавірусну та інші вірусні 
інфекції в області, Україні та світі;
•  якими дезінфекційними засобами можна користуватися для про-
філактики коронавірусної інфекції та як їх правильно використову-
вати;
•  які засоби індивідуального захисту потрібно застосовувати та як 
це робити правильно.

             ТАКОЖ  ВИ ЗМОЖЕТЕ ОТРИМАТИ 

                КОНСУЛЬТАЦІЮ ЛІКАРЯ:

•  що потрібно робити, якщо у вас чи ваших рідних з’явилися сим-
птоми респіраторного захворювання, і ви думаєте, що можете мати 
коронавірусну інфекцію;
•  що робити, якщо ви контактували з людиною, яка має підозру чи 
вже захворіла на коронавірусну інфекцію.

 110 тисяч гривень перерахувало 

Кусто Агро медичним закладам

 Коронавірус. Це повинен знати кожен

Коронавірус надзвичайно швидко ши-

риться світом, забираючи життя  ти-

сяч людей. Специфічних симптомів ко-

ронавірусу, за якими можна визначити, 

що це саме цей вид вірусу, – немає. Клініч-

но хвороба протікає так само, як і грип. 

Кількість хворих на цю недугу невпинно 

зростає. В Україні вже зареєстровано по-

над 20 тисяч випадків. До такої ситуації, 

як виявилося, не були готові як медики 

світу, так і у нас в Україні. Не вистачало 

елементарних засобів звхисту.

    Від початку пандемії наша компанія 

активно допомагає медичним закладам.  

Фінансову  допомогу  від Кусто Агро от-

римали: Любарська центральна районна 

лікарня,  Чуднівська центральна районна 

лікарня, Житомирська обласна лікарня 

ім. О.Ф. Горбачевського, Андрушівська 

районна лікарня. Всього на адресу за-

кладів було перераховано 110 тисяч гри-

вень.

 Симптоми

Перші кроки

 Лікування

• мити руки з милом понад 20 секунд;
• не торкатися руками очей, носа, рота;
• чхати і кашляти —  у згин ліктя або прикриваючи рот і ніс сервет-
ками;
• регулярно провітрювати приміщення;
• дезінфікувати поверхні;
• дотримуватися дистанції у 1,5 метра з людьми;
• уникати рукостискань, поцілунків, обіймів.

 За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 
34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо 
запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна 
відповідальність. Контроль за дотриманням правил карантину в пу-
блічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Людям, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19)
та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та 
інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кіломе-
три від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного 
режиму.

Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала 
ніс та рот, обтисніть носову пластину. Маску слід змінювати, щойно 
вона стала вологою. Як правило, що чотири години. НЕ МОЖНА 

чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помий-
те руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком. НЕ МОЖ-

НА використовувати маску повторно. НЕ МОЖНА використовувати 
марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту. 

Профілактика COVID-19

  Як правильно носити медичну маску

Відповідальність за порушення 

правил карантину 

Специфічного лікування коронавірусу поки немає, медикаменти 
використовують для полегшення симптомів. Хворому виписують 
жарознижувальні, препарати від кашлю та від інших супутніх сим-
птомів. У разі складніших станів можуть використовувати антибіоти-
ки, які призначають при пневмоніях. 
  Щоб уберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко дотримува-
тися відповідних рекомендацій. В жодному разі не займатися са-
молікуванням.  
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Остапчук Олександр Васильович народився у 
селі Мали́й Пра́вутин, що на Хмельниччині. Він 
був другою дитиною у багатодітній сім’ї колго-
спників Артені і Василя. Хлопця виховували за 
Божими законами, у любові до праці. Певне, ще 
при народженні наділив його Всевишній даром 
творчості. Змалечку  був до будь-якої роботи 
проворний, здавалося, у його руках все ожива-
ло і починало крутитися у потрібному руслі. Піс-
ля закінчення школи вступив парубок до сіль-
ськогосподарського технікуму за спеціальністю 
зоотехнія. Потім була служба в армії, з часом, 
привела його життєва стезя у село Котівка, що 
на Житомирщині. І тут Олександр Васильович 
не зміг всидіти без роботи. Слава про майстра 
на всі руки швидко прокотилася селом. Самоуч-
ка, він допоміг не одну хату звести: верхи, вікна й 
двері – це все роботи Олександра Васильовича 
Остапчука.

Та найбільшою гордістю майстра є хрест, 
що височіє у центрі села. Якось, подорожую-
чи Рівненською областю, в одному із населе-
них пунктів побачив вимуруваний хрест під 
банею. Хто не йшов з подорожніх обов’язково 
стишував ходу, аби зупинитися, взяти Боже 
благословення і простувати далі. Задумав 
Олександр Васильович щось подібне у своїй 
рідній  Котівці зробити. Ідея була підтримана 
односельцями, активістками Н. Пасічник та 
Н. Цвілій, допомогло фінансово СП «Спіка». І 
сьогодні  із цегли мурований В. Остапчуком і В. 
Демчуком під банею у центрі села  височіє ше-
стиметровий хрест. Окрасою якого стали ікони, 
які він замовив у Луцьку. «Гарним хрест видав-
ся, - розповідає майстер, - ще кращим аніж на 
Рівненщині. Така окраса села не одному по-
колінню сельчан милуватиме око».

 У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. За традицією, 

у цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у найбільш пізнаваному 

елементі українського костюма — у вишиванці. Це свято має глибокий зміст. 

По всьому світу об’єднуються українці і показують, що мають власну самоіден-

тифікацію та національний код.  Демонструють національну та громадянську 

позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. У цей день також влашто-

вують марші вишиванок по всій Україні.  Цього року до флешмобу  традиційно 

долучилися працівники  Кусто Агро.

Я українець і горджуся цим

ПІД БОЖИМ БЛАГОСЛОВЕННЯМ


