
27 серпня на території агропарку ZGAR у с. Мізяків було прове-
дено AgroTechno 2021. У насиченій 6-годинній програмі на присут-
ніх чекало багато цікавого. Зокрема  виступи експертів, 6 кейсів 
від професіоналів в галузі техніки, цифровізації  і живлення, 37 
стендів партнерів, 22 одиниці техніки, 9 агрегатів на тест-драйв 
в полі, одночасний запуск 7 дронів, і перша в Україні презентація 
нового комбайну CLAAS TRION 730. 

Під час фестивалю провідні аграрії обговорювали актуальні 
теми цього сезону, ділились власним досвідом, а також порушу-
вали питання, які на сьогодні є важливими для них. Крім того, 
експерти розповідали про успішні кейси сезону і показували їх 
результати. Також презентували рішення, які допомагають підви-
щити прибутки господарств на 10-50%, технологічні новинки для 
автоматизації основних процесів та інновації сезону, що були 
успішно впроваджені в регіоні.

Під час свята проведено виставкові заходи. Учасники мали 
можливість ознайомитися з передовою технікою та технологіями 
аграрного виробництва, новітніми розробками та демо-показа-
ми, взяти участь у фахових дискусіях розвитку аграрної галузі.

Партнери AgroTechno 2021 – відомі та успішні компанії, де-
монстрували учасникам свою продукцію і послуги з посівного 
матеріалу, засобів захисту рослин і мінеральних добрив, агро-
техніки, комплектуючих, переробки продукції, трейдингу, консал-
тингових і управлінських компаній.

Ця подія присвячена одному із важливих етапів виробництва  
– завершенню жнивної 
кампанії по збору пер-
шої групи зернових.

В панельній дискусії 
на тему «Нішеві куль-
тури: що вирощувати 
і як продати дорого», 
спікером виступив Ге-
неральний директор 
ТОВ «Кусто Агро» Алі-
шер Тяжин.

Родзинка заходу – 
демонстрація агро-
техніки в роботі на 
окремій локації в полі. 
Всього у заході взяли 
участь – 500 аграріїв, 
які працюють на тери-
торії Подільського ре-

гіону. Активний нетворкінг був продовжений у лаунж зоні. Аграрії 
дискутували та обговорювали  результати збору першої групи 
зернових, цікавилися новинками аграрного ринку, засобами захи-
сту рослин, мінеральними добривами, високоякісним насінням, 
гібридами з високою генетичною стійкістю до засухи й вражень 
рослинами-паразитами, питаннями, як спростити обробіток по-
сівів і знизити собівартість вирощування. Сільськогосподарський 
рік ще не завершився. Попереду збір другої групи зернових. Ба-
жаємо нашим аграріям гарних врожаїв. 
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Наші пайовики часто цікавляться: 

що  таке нормативна грошова оцінка 

землі і хто її здійснює? Сьогодні на ці 

та інші запитання відповідає Андрій 

Царенко, директор департаменту зе-

мельних активів. 

  ЩО ТАКЕ НОРМАТИВНА ГРОШОВА 
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК?

Відповідно до Закону України «Про оцін-
ку земель» нормативна грошова оцінка зе-
мельних ділянок - капіталізований рентний 
дохід із земельної ділянки, визначений за 
встановленими і затвердженими норма-
тивами. Такий дохід від земельної ділян-
ки визначається відповідно з офіційно за-
твердженими нормативами та формулами.

ДЛЯ ЧОГО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА 

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК?
Цей вид оцінки земельних ділянок  ви-

користовується для визначення розміру 
земельного податку, державного мита 
при міні, спадкуванні (крім випадків спад-
кування спадкоємцями першої та другої 
черги за законом та за заповітом) та да-
руванні земельних ділянок згідно із зако-
ном, орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності, втрат 
сільськогосподарського і лісого-
сподарського виробництва, вар-
тості земельних ділянок площею 
понад 50 гектарів для розміщен-
ня відкритих спортивних і фіз-
культурно-оздоровчих споруд, а 
також при розробці показників 
та механізмів економічного сти-
мулювання раціонального вико-
ристання та охорони земель. 

ХТО ПРОВОДИТЬ НОРМА-
ТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ?
Розробниками технічної доку-

ментації з нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок є 
юридичні особи, що володіють 
необхідним технічним і технологічним за-
безпеченням та у складі яких працює за 
основним місцем роботи не менше двох 
сертифікованих інженерів-землевпоряд-
ників, які є відповідальними за якість робіт 
із землеустрою.

Цікаво, що за результатами проведення 
нормативної грошової оцінки земель насе-
леного пункту складається технічна доку-
ментація, яка затверджується сільською, 
селищною, міською радою. Дані про нор-
мативну грошову оцінку окремої земельної 

ділянки оформляються як витяг з техніч-
ної документації з нормативної грошової 
оцінки земель. Власник земельної ділянки 
може отримати такий витяг звернувшись із 
відповідною заявою  до Центру з надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), які утво-
рені при місцевих державних адміністра-
ціях та органах місцевого самоврядування.
Також даний витяг можна отримати скори-
ставшись електронними ресурсами. Для 
цього слід зробити запит в електронному 
вигляді через офіційний сайт Держгеока-
дастру за посиланням https://e.land.gov.ua/
services. Щоб оформити замовлення тре-
ба лише обрати потрібну земельну ділянку, 
заповнити запит та оплатити послугу он-
лайн. Повідомлення про готовність доку-
менту буде надіслано на електронну пошту. 
Забрати вже виготовлений витяг можна у 
найближчому ЦНАПі, обраному користува-
чем. Ця послуга надається  безкоштовно 
і у строк, що не перевищує трьох робо-
чих днів з дати надходження відповідної 
заяви.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ПРО-
ВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ 

ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок проводиться відповідно до дер-

жавних стандартів, норм, правил, а також 
інших нормативно-правових актів на зем-
лях усіх категорій та форм власності.

Нормативно грошова оцінка земельних 
ділянок проводиться: розташованих у ме-
жах населених пунктів незалежно від їх ці-
льового призначення - не рідше разу на 5-7 
років; розташованих за межами населених 
пунктів земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення - не рідше разу на 
5-7 років, а несільськогосподарського при-
значення - не рідше разу на 7-10 років 

ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 
(ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ) НОРМАТИВНОЇ 

ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬ-
КОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Загальнонаціональна (всеукраїнська) 
нормативна грошова оцінка земель сільсь-
когосподарського призначення (далі - оцін-
ка) - нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення, яка 
проводиться одночасно на всій території 
України. Оцінка проводиться відповідно 
до Методики нормативної грошової оцін-
ки земель сільськогосподарського призна-
чення, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2016 р. 
№ 831.

Оцінку проводить уповноважений Дер-
жгеокадастром на здійснення заходів, пе-
редбачених бюджетною програмою “Про-
ведення земельної реформи”, суб’єкт 
господарювання, якому надаються бюд-
жетні кошти на безповоротній основі в ме-
жах відповідних бюджетних асигнувань та 
який є суб’єктом оціночної діяльності від-
повідно до статті 6 та з урахуванням вимог 
частини третьої статті 18 Закону України 
«Про оцінку земель».

Об’єктом оцінки є землі сільськогоспо-
дарського призначення незалежно від 
форми власності в межах території при-

родно-сільськогосподарських 
районів (у тому числі гірських 
природно-сільськогосподар-
ських районів) Автономної 
Республіки Крим, областей, 
крім земель сільськогосподар-
ського призначення в межах 
населених пунктів, оцінка яких 
проводиться відповідно до Ме-
тодики нормативної грошової 
оцінки земель населених пун-
ктів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 
23 березня 1995 р. № 213.

5 січня 2021 року Кабінетом 
Міністрів України прийнято по-
станову № 6 «Про внесення 
змін до порядків, затвердже-

них постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 
лютого 2018 р. № 105, відповідно до якої 
власнику або землекористувачу надано 
можливість замовляти проведення нор-
мативної грошової оцінки окремої земель-
ної ділянки до спливу строку, визначеного 
частиною другою статті 18 Закону України 
«Про оцінку земель», тобто раніше ніж за-
вершиться 5-ти або 7-ми річний термін.

ЩО ТАКЕ НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА 
ЗЕМЛІ І ХТО ЇЇ ЗДІЙСНЮЄ?
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Радість свята розділив разом 

із маркушівчанами директор 

ТОВ «Калинівський Агрохім» 

Цьома Іван Іванович. Вітаючи 

сельчан, він побажав міцного 

здоров’я, достатку та родинно-

го затишку, аби у громаді по-

всякчас примножувалися здоб-

утки і добрі справи, панували 

стабільність та процвітання. 

Приймали учасники заходу так 

само щирі привітання з подвій-

ним святом Днем незалежності 

та іменинами села від голови 

Райгородоцької об’єднаної те-

риторіальної громади Макси-

ма Самчика. Він вручив подяку 

ТОВ «Калинівський Агрохім» за 

багаторічну співпрацю, допомо-

гу та небайдужість у розв’язан-

ні питань громади. 

Як відомо, справжньою окра-

сою села є його люди. Нема-

ло слів вдячності, побажань 

добра, довголіття, гараздів та 

шани звучали на честь місце-

вих жителів, які щоденно і не-

втомно творять його історію. 

Серед них переможці у номіна-

ціях «Найстарший та наймо-

лодший житель села», «Пара, 

яка найдовше живе разом у 

шлюбі», «Молодята, що не-

щодавно стали на весільний 

рушник», «Найкращий госпо-

дар», «Найошатніший двір» 

та «Найкращий ландшафтний 

дизайн» – всі вони отрима-

ли подарунки від Кусто Агро.

 Звісно, жодне свято не прохо-

дить без частувань.  

Так і цього дня за підтримки 

Кусто Агро міс-

цеві господині 

щедро приго-

щали усіх різ-

ними смаколи-

ками.

Свято добі-

гало до завер-

шення, але ніх-

то не поспішав 

розходитися по 

домівках, адже 

вони святкува-

ли іменини рід-

ного села ра-

зом, у великій 

і дружній гро-

маді.

Так само цікаво й урочисто 

відсвяткувли Дні села у Ве-

ликій Волиці, Любарського ра-

йону, Житомирської області та 

Любомирівці, Новоушицького 

району, Хмельницької області. 

До організації долучилася ком-

панія Кусто Агро. Теплі слова 

привітань й щирі посмішки при-

сутніх ніжно впліталися у віно-

чок пісень та запальних танців.

Отож, залишається побажати 

громадам й надалі такої згурто-

ваності, процвітання, стабіль-

ності та розвитку, і нехай життя 

кожної людини, кожної родини 

наповнюється теплом, радістю 

і впевненістю у майбутньому.

СЕЛО  МОЄ –  МОЯ КОЛИСКА
У серпні, коли природа буяє красою, на ніжних струнах літ-

ніх мелодій теплий вітер приносить у Маркуші День села.  

Свято усіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав сюди, 

здавалось, не надовго, та закохавшись у нього, залишив-

ся назавжди. 20 серпня, напередодні Дня незалежності, на 

стадіоні місцевої школи було по-особливому людно. Тут 

зібралася громада, аби відсвяткувати 428-у річницю від дня 

заснування села та 30-у річницю Незалежності України. 

Миттєвості свята у Великій Волиці

У Великій Волиці і пісень співали, 

і смаколиками пригощали.

Щедро пригощали кустовці жителів с. Маркуші

Радість свята розділив директор 

ТОВ «Калинівський Агрохім» Цьома Іван Іванович 

На святі у Любомирівці
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  Вітаємо хореграфічний колектив «Кутищаночка» та керівника 

Фаїну Журавську з перемогою у Х міжнародному шоу-фестивалі 

талантів «ZaГрай fest 2021», який проходив з 8 по 15 серпня у 

м.Кітен, Болгарія. 

 Танцювальний колектив «Кутищаночка» взяв участь у творчо-

му конкурсі, що проходив у болгарському місті Кітен. Учасниками 

шоу-фестивалю  було представлено близько 100 номерів у різних 

мистецьких напрямках – хореографія, вокал, театралізоване ми-

стецтво. Колектив «Кутищаночка» відкривав фестиваль і пред-

ставив 3 танці.  

З України в Болгарію на змагання прилетіли 16 дітей.  У підсумку 

танцювальний колектив здобув гран-прі.

  Палким шанувальником цього талановитого танцювального ко-

лективу є компанія Кусто Агро, яка сприяла в організації поїздки 

«Кутищаночки» на цей фестиваль. Отож, бажаємо переможцям 

натхнення, нових творчих звершень та успіхів!  

  Напередодні Дня незалежності України, 22 серпня, в місті Ан-

друшівка урочисто відкрили пам’ятник Захисникам України. Роз-

робив проект та виготовив його місцевий майстер народної твор-

чості Сергій Когут, за сприяння виконавчої влади було вирішене 

питання з дозвільними документами і виділено землю під будівни-

цтво. Сам проект був максимально здешевлений до 1 313 180 грн 

через залучення до роботи місцевих майстрів (скульптор відмо-

вився від оплати його послуг). Держава виділила понад 300 тис. 

грн; народний депутат - 200 тис. грн; працівники державних ор-

ганів і бюджетної сфери перерахували свою одноденну заробітну 

плату (близько 200 тис.грн), благодійні внески поступали від ор-

ганізацій і приватних осіб, чимало зусиль по організації благодій-

ного збору коштів докладено головою ГО «СВАРГО» Ігорем Малі-

новським, СП Спіка перерахувала благодійну допомогу в розмірі 

50 тис.грн. Андрушівська громада втратила на війні шістьох своїх 

синів: Олексій Заєць, Олександр Вахнюк, Олександр Павлюк, 

Іван Вовк, Віктор Коренівський та Олександр Ковальчук.

Право відкрити пам’ятник було надано  дітям, батькам, дружи-

нам і рідним загиблих, а освятив його благочинний Андрушівського 

благочиння, митрофорний протоієрей ПЦУ Микола Цап. З віталь-

ними словами до присутніх звернулася Людмила Димидюк, го-

лова Бердичівської райдержадміністрації: «Сьогодні для нас усіх 

знакова подія. Ми вшановуємо тих, хто боронив кордони і загинув 

за незалежність і суверенітет нашої держави. Маю велику честь 

подякувати всім, хто за такий невеликий проміжок часу (близько 

двох місяців) зробив неможливе для того, щоб в Андрушівці з’я-

вився пам’ятник Захисникам України». Грамотами Бердичівської 

райдержадміністрації нагороджено голову Андрушівської місь-

кої громади Галину Білецьку, майстра народної творчості Сергія 

Когута та меценатів. Орденом «Матір бійця АТО» нагороджено 

матерів загиблих військовослужбовців. По завершенні заходу на 

знак пам’яті, шани і безмежної вдячності нашим Героям, до під-

ніжжя пам’ятника поклали квіти.

ГЕРОЇ  ЖИВІ,  ДОПОКИ  ЖИВЕ  ПАМ’ЯТЬ

ПОВЕРНУЛИСЯ З ПЕРЕМОГОЮ

До 1 січня 2023 року всі власники або 

спадкоємці паїв мають оформити право 

власності на свої ділянки. Це обумовлено 

Законом «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок влас-

никам земельних часток (паїв)». У законі 

йдеться: якщо власник паю чи його спад-

коємець не оформить право власності на 

земельну ділянку, то вважатиметься, що він 

відмовився від земельної ділянки.

  Як це зробити?

Необхідно звернутись до землевпорядної 

організації, яка виготовить необхідну до-

кументацію землеустрою, внесе відомості 

про вашу земельну ділянку до Державного 

земельного кадастру в результаті чого ви 

отримаєте Витяг з ДЗК з присвоєним када-

стровим номером.

Далі: звернутися в ЦНАП або до нотаріу-

са, який займається реєстрацією прав на 

нерухоме майно. Сплатити адміністратив-

ний збір. Підготувати необхідні докумен-
ти: оригінал і копію паспорта та ідентифіка-

ційного номера. Квитанцію про оплату 

арбітражного збору (0,1 розміру мінімаль-

ної заробітної плати, в 2021 році — це 227 

грн.). Витяг з Державного земельного када-

стру. Документ, який є підставою права на 

ділянку. Це може бути договір купівлі-про-

дажу або дарування, свідоцтво на спадщи-

ну, рішення суду або інший документ.

Всі ці документи потрібно віднести в 

ЦНАП або до нотаріуса, де вам дають на 

підпис заяву про реєстрацію прав, яка роз-

глядається не більше 5 робочих днів. Після 

цього ваше право повинно бути зареєстро-

вано, а рішення про реєстрацію розміщено 

на сайті Міністерства юстиції. Після того, 

як право власності внесено до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, 

ви стаєте власником земельної ділянки. 

Виписку про право власності з Держреєстру 

речових прав можна отримати й через Кабі-

нет електронних сервісів Мін’юсту.

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ!
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СТОВ «Ліщинське»  провело ямковий 

ремонт центральної вулиці у с. Ліщин Жи-

томирської області. Компанія виділила 

30 000 грн на закупівлю асфальту, а також 

було задіяно власну техніку та працівників.

Добрі справи кустовців

ТОВ «Аграрний Фонд Терещенка» виді-

лив 17 500 грн на ремонт фельдшерсько-

акушерського пункту у Галіївці. Зокрема, 

тут було замінено вікна на енергоощадні.

Ось і прой шло довгоочікуване свято – 

День села у Любомирівці. Від щирого серця 

дякую людям, які допомогли в його приго-

туванні. На свято прибули гості: заступник 

селищного голови Мазур Петро Андрій о-

вич разом з учасниками АТО, які привезли 

солодкий  подарунок для дітей , директор 

ТОВ «Агродністер» Щербань Юрій  Ана-

толій ович ̆вручив 2000 гривень для прид-

бання радіомікрофона в наш клуб. Також 

дякую за спонсорську допомогу в організа-

ції  свята: за придбання продуктів для при-

готування рибної  юшки та картоплі з м’я-

сом для усіх присутніх.

 Лідія ТОКАРЧУК,

завідувач сільським клубом Новоуши-

цького району, Хмельницької області.

  

  Дякую старості села Басько Олені Анатолії вні за 

Дякую за 

організацію свята

«Повінь пошкодила хату, яка залиши-

лася мені від матері. Щоб отримати 

компенсацію, потрібно надати доку-

менти на будівлю, а я не можу знайти 

їх. Мабуть, випадково викинув разом із 

мокрими і не дуже потрібними речами. 

Як швидко відновити папери?», — за-

питує Олександр Сергійович із Жито-

мирської області.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за збереження до-

кументів завжди несе власник. Втрата 

важливих чи цінних паперів — неприємна 

подія і може бути пов’язана як з недбалістю 

власника, так і через певні форс-мажорні 

обставини, серед яких крадіжки, пожежі, 

стихійне лихо. Трапляється, що документ 

не втрачений, але зіпсований, розірва-

ний на клаптики чи пошкоджений так, що 

не дає змоги підтвердити особистість або 

права власника.

Втрата документів, які підтверджують 

право власності на нерухомість, не озна-

чає втрату права власності на нього. От-

римані їх дублікати матимуть таку ж юри-

дичну силу, що й оригінали. Запис про 

право власності зберігається у Держав-

ному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно, якщо раніше відбулася реєстрація 

такого права.

У разі втрати або зіпсування документа, 

посвідченого або виданого нотаріусом чи 

посадовою особою органу місцевого са-

моврядування, за письмовою заявою ви-

дається дублікат такого документа. Для 

цього потрібно звернутися до тієї особи, яка 

вчиняла ці дії, й отримати копію документа 

з відміткою «дублікат», завірений печаткою 

і підписом нотаріуса чи посадової особи ор-

гану місцевого самоврядування.

Необхідну інформацію можна також от-

римати з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, через Кабінет 

електронних сервісів. Така довідка містить 

повні дані (за умови реєстрації після 2013 

року) про власника нерухомого майна, про 

об’єкт нерухомого майна, номер договору, 

дату його укладання, особу, яка посвідчу-

вала договір, особу, яка здійснила держав-

ну реєстрацію, а також дату та час прове-

дення державної реєстрації. Архівні дані 

з Реєстру прав на нерухоме майно, який 

функціонував до 2013 року, або дані про 

нерухоме майно взагалі можуть бути від-

сутні. У такому разі за отриманням інфор-

мації слід звернутися до архіву БТІ.

Якщо ж нерухоме майно було придбане 

не за нотаріальним договором, для під-

твердження права власності достатньо 

отримати інформаційну довідку з Держав-

ного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. Вона буде достатнім підтверджен-

ням права власності на нерухомість.

Видати дублікат свідоцтва про право 

власності замість загубленого або пошкод-

женого може Центр надання адміністра-

тивних послуг. Для отримання дубліката 

свідоцтва про приватизацію до ЦНАПу не-

обхідно надати:

— заяву зі згодою всіх повнолітніх співвлас-

ників житла, які брали участь у приватиза-

ції (заповнюється в присутності адміністра-

тора);

— копії паспортів або свідоцтв про народ-

ження для осіб, які не досягли 16-річного 

віку, які є співвласниками житла, та ори-

гінали документів для посвідчення;

— документ із поліції про те, що оригінал 

свідоцтва про право власності на житло 

був викрадений або втрачений;

— оголошення про втрату свідоцтва в дру-

кованих ЗМІ.

У разі якщо особа втратила свідоцтво 

про право власності на нерухомість, 

реєстрацію якої було проведено до 1 січня 

2013 року, необхідно здійснити державну 

реєстрацію права власності на нерухоме 

майно. Для цього потрібно використовува-

ти відомості з Реєстру прав власності на 

нерухоме майно, що є архівом Державного 

реєстру речових прав. Альтернативою мо-

жуть слугувати паперові носії інформації. 

Якщо заявник має копію втраченого свідо-

цтва, її також треба подати. При відсутності 

архівного запису у Реєстрі слід звернутися 

до архіву БТІ.

Якщо втрачене чи зіпсоване свідоцтво 

про право власності, видане після 1 січня 

2013 року то відомості про нерухоме май-

но вже містяться у Держреєстрі. В такому 

разі право власності підтверджується на 

підставі інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно. Це озна-

чає, що відновлювати документ не обов’яз-

ково. За бажання можна просто отримати 

інформаційну виписку з реєстру.

Запитуєте - відповідаємо

Лідія Токарчук, завідувач клубом,   с.Любомирівка, Новоушицький район, Хмельницька область
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ 

ЗУСТРІЧАЮТЬ 

НАШІ НАЙПОВАЖНІШІ 

ПАЙОВИКИ У ВЕРЕСНІ:

85-річчя – Гнатюк Василь 

Григорович – 

житель Любомирівки;  

80-річчя – Прус Марія Іванівна –

жителька   Вільхівця;

85-річчя – Крисько Софія 

Якимівна – жителька Вільхівця;             

80-річчя – Паншина Ганна 

Антонівна – жителька Байківсь-

кого старостинського округу;

85-річчя – Крик Надія Олексіївна – 

жителька Коросток  

Комапнія Кусто Агро щиро 

вітає ювілярів. Бажаємо усім 

серцем відчувати любов близь-

ких та красу навколишнього 

світу, усією душою прагнути до 

своїх бажань та мрій. Нехай на-

стрій постійно буде веселим, не-

хай життя плине щасливою та 

довгою рікою! Щастя, здоров’я і 

рясних Божих благословінь.

«Мій Кусто», газета компанії. № 6, вересень 2021. Тираж: 3000 екземплярів. 

Головний редактор: Тальянчук Оксана. 

Віддруковано у друкарні-видавництві «Твори»: м. Вінниця, Немирівське шосе, 62-А.

Читайте нас також на facebook.com/kustoagro.

Традиційні подарунки від Кусто Агро – 

портфелики з усім шкільним начинням 

отримали першокласники усіх населе-

них пунктів, де орендує землі компанія. 

Керівники підприємств завітали на свято, 

аби привітати учнів, педагогів та бать-

ків з цим незабутнім і трепетним святом 

– Днем знань. Особливі слова привітань 

адресували першокласникам, бажали мі-

цного здоров’я, гарних успіхів у навчан-

ні, щоб дорога країною «Знань» для них 

була легкою, радісною і неповторною.

Всього Кусто Агро подарунків було заку-

плено на суму 59 100 грн.

ІЗ ВДАЛИМ СТАРТОМ, ШКОЛЯРІ!

 Радіють подарункам від 

ТОВ «БТТ Агро» школярі с. Суємці

Подарунки від ТОВ «Калинівський 

Агрохім» приймають першокласники 

с.Маркуші

У ТОВ «Аграрний Фонд Терещенка»  

привітали школярів у  с. Троща

Керівництво ТОВ «Агролайн Україна» 

привітало учнів школи у с. В.Волиця

Першокласників с.Вільховець привіли 

представники ТОВ «Агродністер»

 Маринуємо гриби Мариновані гриби в італійському стилі
Свіжі гриби - 400 г.,червоний винний оцет - 50 мл.,оливкова 

олія - 50 мл.,часник - 2-3 зубчики, свіжий чебрець або розма-

рин - 5 гілочок, гірчиця в зернах або насіння гірчиці - 1 ч. л., 

цукор, сіль, перець.
Гриби помити і почистити. Гриби залити водою і варити не менше 

20 хвилин, відкинути на друшлак. Часник нарізати тонкими пласти-

нами, покласти в каструлю. Додати до нього чебрець, гірчицю, цу-

кор, сіль, перець. Залити 1 л холодної води, 

кип’ятити 7 хвилин. Додати оцет винний і 

оливкову олію, кип’ятити ще 3 хвилини, зня-

ти з вогню. Гриби залити розсолом, закрити 

щільною кришкою і поставити в холодильник 

на 2 дні. 3 рази на день гриби потрібно помі-

шувати.

Печериці - 1 кг.,цибуля ріпчаста - 1 шт., оцет - 70 мл., цу-

кор - 2 ст. л. сіль - 1 ст. л., лавровий лист, перець духмяний.

Свіжі печериці помити і очистити. У каструлю налити літр води, 

додати кілька горошин запашного перцю і листочків лаврового 

листя, сіль, цукор. Поставити маринад на вогонь і довести до 

кипіння. Коли маринад закипів, додати в нього гриби і варити 15 

хвилин. Додати оцет, варити ще 5 хвилин. 

Банки простерилізувати. Нарізати півкільцями цибулю. Гриби 

відкинути на друшлак і відокремити від маринаду. У банки по черзі 

викласти цибулю з грибами шарами, залити маринадом і щільно 

закрити кришками. Коли банки повністю охолонуть, поставити їх 

у прохолодне місце. Через добу гриби готові до вживання.


