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 Здається, нещодавно ми розповідали читачам про підго-
товку техніки до весняно-польових робіт,  про те, як пере-
зимували культури і як радували перші сходи, про піджив-
лення і засоби захисту рослин.  І ось сьогодні у  Кусто Агро 
розпочали Жнива-2021. Як розповів директор ТОВ «Сервісагро-
тех»  Володимир Сірий, 2021 рік через погодні умови видався по-
особливому унікальним. Затяжні дощі навесні і влітку повсякчас змі-
нювала аномальна спека, тому аграріям було важко увійти у звичну 
колію. Попри це, посівна у Кусто Агро пройшла вчасно і якісно. Що-
правда, на її завершальному етапі строки посіву кукурудзи через 
погодні умови дещо затягнулися.  Крім того, затяжні дощі  заподіяли 
додаткових  стресів культурам, додали кропіткої  роботи по боротьбі 
із бур’янами.  

Однаково тішать  культури скрізь, де обробляє  землю  Кусто Агро.  
Це стало можливим завдяки індивідуальному  підходу до обробіт-
ку землі із дотриманням відповідних технологій, яким  у Кусто Агро 

приділяють особливу увагу. 
 Жнива, як і планували, розпочали із збирання ріпаку.  Перший 

день жнив традиційно зустріли  кустовці спільно з агрономами  і 
комбайнерами у полі. Генеральний директор Алішер Тяжин разом із 
комбайнером Русланом Войтовичем дали старт жнивам-2021.   Пер-
шу машину із збіжжям нового урожаю прийняв елеватор СП «Жме-
ринка». Її радо зустріли усім колективом аграрії Кусто Агро.
 Якщо погодні умови не стануть на заваді,  кустовці сподіваються 

на гарний  результат. За словами Володимира Васильовича, після 
ріпаку на черзі збір пшениці, колос якої успішно наливається і радує 
око. Роботи на площі 5512 га планують завершити до 10 серпня. У 
жнивній кампанії буде задіяно шість власних комбайнів та три най-
маних. Отож  вже за декілька тижнів аграрії підсумують остаточно, 
чи вдалося перевищити урожайність  минулого року. 

ЖНИВА–2021 СТАРТУВАЛИ
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– Пані Олено, нещодавно Ви поверну-

лися із Одеси, де взяли участь у Міжна-

родній зерновій конференції. Розкажіть, 

будь ласка, що це був за захід, яка його 

мета,  хто ще із ваших колег взяв у ньо-

му участь?

– Це була надзвичайно цікава конференція, 

організатори якої  створили міжнародну га-

лузеву платформу для діалогу найбільших 

представників агроринку, керівників агро-

продовольчих компаній, комерційних інве-

стиційних банків, а також провідних  лідерів 

у нашій галузі. Мета заходу: обговорення 

останніх трендів аграрного ринку, а також 

розвиток стійких бізнес-моделей і впровад-

ження технологічних агроінновацій. Конфе-

ренція тривала два дні. Ми обговорювали 

останні тренди аграрного ринку. Попри те, 

що запрошення на захід було платним, 

керівництво компанії, розуміючи, наскільки 

важливим він є для нас, знайшло можливість 

придбати три запро-

шення. Відтак ра-

зом зі мною у роботі 

конференції взяли 

участь  Владислав 

Молдован, Марина 

Семененко. До сло-

ва, у заході взяло 

участь  600 чоловік 

зі всієї країни, се-

ред них виробники, 

аграрії, агрохол-

динги та трейдери, 

транспортники, пе-

реробники. Відчу-

валося, що у людей 

зараз великий запит 

на обмін інформа-

цією щодо розвитку 

свого бізнесу.  

– Які спікери перед Вами виступали, 

які питання порушували?

– Перед нами виступило понад 30 спі-

керів. Це цікаві й неординарні відомі як 

в Україні, так і за кордоном особистості,  

серед яких Роман Лещенко, міністр  

аграрної політики та продовольства 

України,  Дмитро Ливч, радник прем’єр-

міністра на громадських засадах Секре-

таріату Кабінету Міністрів України, Вла-

дислава Магалецька, голова Державної 

служби з питань безпеки харчових про-

дуктів і захисту споживачів, Михайло 

Малков, координатор програм розвитку 

Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) в Україні та інші. 

За час зустрічі з експертами ми обгово-

рили чи не всі актуальні теми, які хви-

люють сьогодні аграріїв.  І були не про-

сто пасивними слухачами, а активними 

учасниками дискусій. Вели мову і про 

ринок землі,  і про 

виклики, з якими до-

ведеться зустріти-

ся, прогнозували, на 

що розраховувати 

українським аграріям 

в майбутньому. Обго-

ворили  законодавчі 

нововведення для 

регулювання земель-

них відносин.  Мене 

особисто, як комер-

ційного директора 

Кусто Агро Україна,  

найбільше зацікавила 

тема експортного по-

тенціалу українського 

зерна у новому сезоні. 

Та як Україна планує 

врегулювати викли-

ки щодо біобезпеки та якості продоволь-

ства у довгостроковій перспективі. Скільки 

часу знадобиться для повної гармонізації 

українського та європейського законодав-

ства в аграрному полі. Виходячи із дискусії, 

яка розгорілася довкола цих питань,  я зро-

зуміла, що подібне  хвилює чи не кожного 

аграрія, який так чи інакше причетний до зер-

на. До прикладу, фітосанітарні норми Євро-

пейського Союзу подекуди важко досягнути, 

а витрати на створення системи перевірки 

продукції на відсутність заборонених хіміч-

них засобів вражають.  Отож про те, як їх 

мінімізувати присутні говорили детально.  

Інші сесії панельних дискусій стосувалися 

питань торгівлі, розвитку інфраструктури, в 

тому числі у галузі водного транспорту.

 – Це перший  захід такого напрямку, де 

Ви берете участь?

–  Ні. У компанії Кусто Агро участь у подіб-

них заходах є традиційною. Наше керівни-

цтво постійно підтримує зростання фахо-

вості своїх працівників. Тому, якщо випадає 

нагода,  ми завжди беремо участь у кон-

ференціях,  форумах, виставках тощо. Це 

чудова можливість дізнатися щось нове, 

почерпнути досвід колег і поділитися влас-

ним, а також відпочити і познайомитися із 

цікавими людьми.  До прикладу,   програма   

в Одесі була розрахована на два дні, пер-

ший — присвячений розв’язанню ділових 

питань, на другий день організатори заходу 

зробили так, щоб всі гості змогли поспілку-

ватися  і обговорити питання насиченої про-

грами семінару.

– Дякую за розмову.

 Інтерв’ю із Оленою Бескупською, комерційним директором Кусто Агро Україна 

КУСТОВЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

У  МІЖНАРОДНІЙ ЗЕРНОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

КУСТОВЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

У  МІЖНАРОДНІЙ ЗЕРНОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Роман Лещенко, міністр  аграрної політики та продоволь-

ства України
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Як уже повідомлялося на сторінках  нашої газети, з перших днів 
пандемії казахстанський Благодійний Фонд «Кусто Хелп» на-
дає допомогу у медичні заклади України, забезпечуючи дорого-
вартісними препаратами, медичним обладнанням та засобами 
індивідуального захисту.  Нагадаємо: це приватний благодійний 
фонд для боротьби з пандемією Covid-19, який заснували акціоне-
ри міжнародного холдингу Kusto Group у Казахстані.

Загальний обсяг допомоги становив понад $135 тис. (3,8 млн грн). 
Лікарням передали чотири апарати ШВЛ, два електрокардіографи, 
шість кисневих концентраторів, дві системи назальної високопото-
кової оксигенотерапії, пульсоксиметри, дефібрилятори та монітори 
пацієнтів та інше медичне обладнання. Також було передано сорок 

вісім доз препарату Актемра, ЗІЗ, респіратори FFP3 та рукавички. 
Проєкт охопив 10 районних лікарень Житомирської, Вінницької та 
Хмельницької областей.

«В першу чергу наша команда зв’язалася з лікарнями, які обслу-
говують наших працівників та пайовиків у регіонах нашої присут-
ності. Співпрацювали з кожним медичним закладом індивідуально, 
відповідно до їх потреб, щоб лікарні могли надавати якісну медичну 
допомогу», – зазначає Алішер Тяжин, Генеральний директор Кусто 
Агро Україна. На фото: передача допомоги Баранівській лікарні.

КУСТО ХЕЛП – МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДАМ

 Серед перших, хто вакцину-
вався у компанії – Генеральний 
директор Кусто Агро Україна 
Алішер Тяжин та керівник СП 
«Спіка» Ігор Гінайло. Першими 
при сприянні Андрушівської рай-
онної лікарні вакцину отримають 
і працівники СП «Спіка» та СТОВ 
«Ліщинське».
 У зв’язку з епідеміологічною си-
туацією в Україні група компаній 
Кусто Агро подала заявку в Міні-
стерство охорони здоров’я для 
проведення колективної вакци-
нації. За попередньою інформа-

цією, щеплення буде проводи-
тись вакциною Pfi zer.
   Зверніть увагу: компанія укла-
ла договір з приватним медич-
ним центром про надання ме-
дичних послуг працівникам з 
ознаками ГРВІ або підозрою 
на COVID-19. При прояві будь-
яких простудних ознак кустов-
ців просять одразу звертатися  
на гарячу лінію підтримки теле-
фоном 067-433-29-09 для по-
дальшого з’єднання з лікарем.

У КУСТО АГРО РОЗПОЧАЛИ ВАКЦИНАЦІЮ

Не встигли вгамувати «звичайний» коро-

навірус, як уже з’явилися мутовані штами. 

Один із них дістав назву «Дельта». Виник 

торік у грудні в Індії. Він зафіксований у 60 

країнах, пік захворюваності відзначають 

серед молодих людей віком 12-20 років. 

Штам характеризується низькою ефектив-

ністю лікування, труднощами діагности-

ки, важким перебігом хвороби і вимагає 

посиленого епіднагляду, лабораторного 

моніторингу та епідеміологічних дослід-

жень. У нас є чотири лабораторії, де мо-

жуть виявляти новий штам (дві приватні й 

дві державні), однак тестів недостатньо, 

тож держава звернулась у зв’язку з цим 

до ВООЗ 
Найбільше штам «Дельта» лютує нині в 

Росії, Індії, Великій Британії та Португалії 

(загалом його виявили в 92 країнах, із 

найближчих — Польща, Словаччина, Ру-

мунія). Міністерство закордонних справ 

рекомендує українцям утриматися від по-

дорожей у ці країни. Не виняток, що з дея-

кими країнами повністю припинять сполу-

чення на певний період. 

 ШТАМ «ДЕЛЬТА» ВЖЕ В УКРАЇНІ

У КУСТО АГРО РОЗПОЧАЛИ ВАКЦИНАЦІЮ



4

№4 ЛИПЕНЬ 2021МІЙ

  У селі Байківка відбулася чергова зу-

стріч Генерального директора  Кусто Агро 

Україна  Алішера Тяжина, представників 

структурних підрозділів із працівниками 

компанії. Це вже другий захід у такому 

форматі, під час якого присутні разом у 

формі жвавого діалогу  говорять про на-

боліле, та спільно шукають  шляхи ро-

зв’язання проблем заради спільної мети 

– ефективної роботи компанії і кінцевого 

результату,  який би задовільняв усіх. Як 

показала попередня зустріч, така роз-

мова єднає команду кустовців. Вона до-

зволяє  дізнатися про проблеми людей 

не із офісних кабінетів, а подивитися на 

них через призму працівників поля. Тих,  

хто чи не щоденно з ними зіштовхуються. 

«Подібні зустрічі  зближують керівництво 

компанії, керівників служб і виробнич-

ників. Вони допомагають швидше дося-

гати порозуміння, опе-

ративно вирішувати 

ту чи іншу проблему  

цивілізованим шляхом, 

підтримуючи  один од-

ного. Ми хочемо зро-

бити роботу Кусто Агро 

більш прозорою зара-

ди ефективності  і до-

сконалості. Саме тому 

ми  відкриті для спілку-

вання», - сказав Гене-

ральний директор. 

Розпочалася зустріч  

із детального аналізу 

та вичерпних відпові-

дей спеціалістів Кусто 

Агро на запитання, по-

рушені під час попе-

реднього зібрання. Що ще раз доводить: 

зустрічі  у такому форматі   не пусті  ба-

лачки керівництва і підлеглих, а реальні 

кроки до покращення умов праці.  

Цього разу присутні були не менш ак-

тивними, аніж попереднього. Люди, не 

соромлячись, відверто обговорювали 

проблеми, що хвилюють, ставили числен-

ні запитання і гуртом шукали на них від-

повіді. Серед озвученого, виробничників 

хвилювало покращення  оперативності   

ремонту сільськогосподарської техніки під 

час польових  робіт. Відомо: найбільша 

втрата – це втрата часу, а цього  аграріям 

влітку не можна допускати.  Наприклад, зі 

слів трактористів і   комбайнерів, трапля-

ються випадки, коли кожен із них може 

відремонтувати техніку самостійно,  а не 

чекати допомоги фахівця. Це дало б мож-

ливість уникнути простою сільгоспмашин і 

не втрачати часу. Для цього пропонували, 

аби їм дозволили мати із собою елемен-

тарні запчастини, адже вони зацікавлені  

працювати швидко й якісно. Учасники на-

давали дієві пропозиції  щодо  підвищен-

ня ефективності у роботі. Вели мову про 

дотримання безпеки праці під час жнив, 

особливо у пожежонебезпечний період. 

Не минули питання розцінок та оплати 

праці. 

Вперше у подібній  зустрічі взяли участь   

працівники елеваторів. Отож до вже ві-

домих проблем додалися питання еле-

ваторної компанії. Люди  зазначили, що у 

порівнянні із попередніми роками працю-

вати в елеваторній компанії стало краще.  

І хоча проблеми тут не такі вагомі, проте 

вони також мають місце.   Ділова розмо-

ва тривала не одну годину. Переходячи 

із русла виробничих питань до індивіду-

альних. Учасники заходу  були щирими й 

відвертими. А головне – задоволені, що 

мають можливість бути почутими. А це і 

є основний меседж подібних заходів, аби 

разом дійти до спільної мети: зробити  ро-

боту компанії ще кращою й результатив-

нішою. 

«Розмова з нашими виробничниками на 

Дні відкритих дверей дає змогу побачи-

ти всі больові точки звичайної  людини. 

Подібні зустрічі дозволяють краще зро-

зуміти, як наш бізнес може  бути більш 

ефективним у вирішенні проблемних пи-

тань», – зазначив Алішер Тяжин, Гене-

ральний директор Кусто Агро Україна.

На фото: миттєвості зустрічі 

у Байківці.

АЛІШЕР ТЯЖИН: 
«МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ»
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З 1 липня запрацював ринок землі сільсь-
когосподарського призначення.  І хоча прой-
шло зовсім мало часу, вже можна зустріти 
чимало оголошень, де пайовикам пропону-
ють продати землю. Такі особи представля-
ються від імені агропідприємств, фермерів, 
які переважно є «приїжджими», та пропону-
ють викуп земельних наділів (паїв) відразу і 
сьогодні.
  Це здебільшого пропозиції спекулянтів чи 
шахраїв, які бажають скупити землю всіма 
правдами і неправдами. Тому рекомендуємо 
більш обережно та прискіпливо ставитись 
до таких «покупців». Недостатнє розумін-
ня юридичної складової може призвести до 
безповоротної втрати вашої власності.

З метою недопущення зловживань з боку, 
так званих, «мисливців за паями», тим влас-
никам, які матимуть намір продати землю, 
надаємо кілька порад. Не поспішайте довіря-
ти будь-кому.
ДОВІРЯЙТЕ ТИМ, КОГО ЗНАЄТЕ ОСО-
БИСТО! Не приймайте пропозиції невідо-
мих осіб щодо продажу земельних ділянок.

Декілька важливих юридичних аспектів:

- згідно з чинним законодавством ви дійсно  
можете продаватити ваші земельні наділи з 
1 липня 2021 року.  
- до 1 січня 2024 року купувати пайові зем-
лі можуть лише фізичні особи – громадяни 
України. Будь-яким підприємствам чи фер-
мерським господарствам, які мають статус 
юридичних осіб, заборонено купувати сіль-
ськогосподарську землю;
- договір купівлі-продажу підлягає нотаріаль-
ному посвідченню, тому оформлення угоди 
щодо вашої земельної ділянки має відбува-
тися лише у нотаріуса;

- вартість землі не може бути нижчою від її 
нормативної грошової оцінки. Законом забо-
ронено продаж земельних ділянок за готівку. 
Тобто при продажу кошти за ділянку можна 
отримувати виключно в безготівковій формі 
(наприклад, по перерахунку через банківсь-
ку установу). Важливим тут є відкриття по-
точного рахунку в банківській установі.

Тому, якщо вам як землевласнику пропону-
ють «живі» гроші в конверті, будьте готовими 
до того, що в підсумку ви можете залишитись 
і без грошей, і без землі. В жодному випадку 
не передавайте оригінали документів на зе-
мельні ділянки невідомим особам!

Звертаємо вашу увагу, що в чинному зако-
нодавстві міститься також норма, відповідно 
до якої орендодавець зобов’язаний повідо-
мити в письмовій формі свого орендаря про 
намір продати земельну ділянку третій особі 
із зазначенням її ціни та інших умов, на яких 
вона продається.

Наприклад, якщо ви виявили бажання про-
дати земельний наділ, який орендується 
ТОВ «Кусто Агро»», то найперше, згідно з 

Законом, ви зобов’язані письмово повідоми-
ти про намір продажу саме чинного оренда-
ря.

З ким порадитись, якщо вас турбують 

спекулянти?

Двері ТОВ «Кусто Агро» завжди відчинені.
Наша позиція    незмінна – ми поважаємо та 
захищаємо права наших орендодавців.

Діючи згідно з чинним законодавством 
України, наша компанія підтверджує готов-
ність й надалі орендувати земельні ділянки 
на вигідних для вас умовах, вчасно сплачу-
вати орендну плату й підтримувати її конку-
рентноздатний ринковий рівень підвищувати 
її до ринкових розмірів.

Крім того, наша компанія поважає консти-
туційне право кожного самостійно приймати 
рішення щодо власного майна.

Якщо ви з будь-яких міркувань або ж через 
життєві обставини вирішили продати землю, 
фахівці  Кусто Агро  готові вас проконсуль-
тувати й супроводжувати угоду, захищаючи 
ваші інтереси. У нас працює чимало юри-
стів, які з радістю нададуть вам професійну 
консультацію з питань законодавчого вре-
гулювання ринку землі, процедури укла-
дання договору купівлі-продажу земельних 
ділянок, переліку необхідних документів, 
забезпечить організацію укладання догово-
ру купівлі-продажу на найвигідніших для вас 
умовах, підготувавши всі необхідні докумен-
ти, а також допоможуть припинити тиск з 
боку невідомих вам покупців. Ми прагнемо і 
надалі забезпечувати відповідальне земле-
користування, поважаючи місцевих жителів і 
відстоюючи їхні законні права.
Телефон нашого фахівця, який зможе 

вас проконсультувати:  067-441-16-76.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ОШУКАТИ!

Щоб швидше адаптуватися до спеки, варто навчитися правиль-
но вдягатися. Не забувайте про головні убори (панамки, кепки, 
косинки). Носіть легкий і вільний одяг з бавовняних і лляних тка-
нин. Не затягуйте себе тугими комірами, краватками, корсетами 
та поясами.
 Що пити у спеку?

Очищена вода, мінеральна вода без газу, вода з лимоном, не со-
лодкі соки, компоти, морси, кефір, зелений чай, відвар шипшини, 
липи, чебрецю. Для здорової людини в жаркий час потрібно ви-
пивати не менше 3-х літрів на добу, для людей із захворювання-
ми серця і нирок до 2 літрів на добу. Пити потрібно невеликими 
ковтками і часто.  

Деякі, полюбляють холодне пиво. Не варто вживати пиво й інші 
спиртні напої, вони  викликають зневоднення. 
 Що потрібно їсти в спеку?

Включайте в раціон: овочі,фрукти,  ягоди, цитрусові, дині, каву-
ни, зелень.  Салати заправляйте соняшниковою олією  
Виключіть:

Жирні сорти м’яса, смажене, борошняне, солону їжу,  майонез. 

Намагайтеся їсти частіше і 
потроху. В спеку організм по-
винен охолоджуватися і тому 
не потрібно забивати шлунок 
досхочу.

Особливо небезпечно вихо-
дити у спеку сердечникам. Але якщо вам все ж таки доводиться 
виходити, переконайтеся, чи маєте із собою ліки. 
Не купайтеся під холодною водою, це може викликати спазм су-

дин і спровокувати напад стенокардії.
 Перша допомога при тепловому ударі

  Звільніть грудну клітку від одягу. Включіть кондиціонер, вентиля-
тор. Якщо це трапилося на вулиці, перенесіть потерпілого в тінь.
Скропіть його водою, можна покласти на нього мокре простирад-
ло або рушник. Охолодити тіло можна за допомогою пластикових 
пляшок з холодною водою. Для цього покладіть пляшки на місця 
великих судин (на шию і пахви) і терміново викликайте швидку!

 ЯК ПЕРЕНЕСТИ ЛІТНЮ СПЕКУ?
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85 - річчя –  СЕМЕНЮК Ніна Олексан-
дрівна, жителька села Галіївка;   

80-річчя  –  КОПИЧИНСЬКА Софія 
Федорівна, жителька Старої Гути; 
80-річчя  –  БАСОВ  Віктор  Павло-

вич, житель Ставчан; 
85-річчя  – КОШОВСЬКА Євдокія 
Степанівна, жителька Вільхівця;

80-річчя  – НІКІТЕНКО Микола Талімо-
нович, житель Ліщинського старо-

стинського округу;
85-річчя  – ДАНИЛЮК Зінаїда Фе-

дорівна, жителька Скоморох;
85-річчя  – КУВАНЧЕНКО Лідія Они-

симівна, жителька Тарасівки; 
80-річчя  – ГОДЛЕВСЬКА Валентина 

Опанасівна, жителька 
Сінгурівського старостинського 

округу;
80-річчя –  ГАРБУЗЮК  Анатолій 

Кирилович,  житель Липного;
80-річчя   – ГОРЕЦЬКА Марія Олек-
сандрівна, жителька  Велико-Воли-
цького старостинського округу; 
80-річчя – СКОВЛЮК  Володимир  

Андрійович, житель Велико-Волиць-
кого старостинського округу;
80-річчя  –  ГОРНОСТАЙ Любов 
Андріївна, жителька Великих 

Мошковець;
 Жителі  Іванополя: 

80-річчя – ДОБРЯНСЬКИЙ 
Володимир Карлович, 

90-річчя  – ЗЕЛЕНЮК Володимир 
Васильович,     

85-річчя – КОРНІЙЧУК Надія Василівна,     
80-річчя – ЯНЧУК Людмила Іванівна   

Компанія Кусто Агро щиро вітає 
ювілярів.  Бажає добрих днів і посмі-
шок, щасливих подій і миттєвостей, 
радісних звісток і свят. Нехай усі 
Ваші дні наповнені будуть любов’ю 
рідних, удачею життя, приємними 
клопотами, прекрасним самопочут-
тям і оптимістичним настроєм.
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ ЗУСТРІЧАЮТЬ 
НАШІ НАЙПОВАЖНІШІ 
ПАЙОВИКИ У ЛИПНІ:

   Святопокровська церква с.За-

рубинці. Основна частина  храму, 

без передньої дзвіниці, збудована 

у 1746 році. Дзвіниця – у 19 ст. До 

Другої Світової війни тут був зер-

носклад.  Що цікаво, святиня  від-

новила своє функціонування    під 

час німецької окупації.  Відтоді не  

зачинялася жодного разу. Остан-

ній косметичний ремонт тут було 

проведено 30 років тому. Сьогодні 

ошатна будівля потребує ремонту 

даху. Парафіяни звернулися із про-

ханням допомогти коштами до Ку-

сто Агро. У червні   компанія  долу-

чилися до ремонту даху  і виділила 

20 тисяч грн. 

 Це не єдина  допомога церков-

ним  громадам за останній місяць.  

Компанією  також виділено 16 ти-

сяч гривень на будівництво каплич-

ки у селі Котівка, що на  Житомир-

щині  (ТОВ «СП «Спіка»).  

Продовжуємо підтримувати юні 

талати і сприяти їхньому розвитку. 

Аби художній колектив «Кутища-

ночка»  (ТОВ «Агролайн Україна») 

зміг взяти участь в огляді худож-

ньої самодіяльності, було  виділено кошти 

на пальне. А вже незабаром так само за 

сприяння Кусто Агро талановитий художній 

колектив поїде на відпочинок за кордон.

 Крім того, у червні виділено кошти, чоти-

ри тисячі гривень,  на ремонт ліцею у селі 

Зарубинці (ТОВ «СП«Спіка»), організовано  

розвіз  овочів малозабезпеченим сім’ям, 

Як відомо: Кусто Агро завжди позиціонує 

себе як соціально орієнтована компанія. 

Основний   меседж якої: «Турбота про тих, 

хто живе  на землі». 

ТУРБОТА ПРО ТИХ, 

 ХТО ЖИВЕ НА ЗЕМЛІ

Художній колектив «Кутищаночка» 

Храм у селі Зарубинці


