
Як уже повідомлялося на сторінках нашої газети, Кусто Агро  ого-
лосило суперконкурс! Призовий фонд склав 30 тисяч гривень, які 
компанія виділила на реалізацію дитячих мрій. Метою конкурсу було 
насамперед дізнатися, про що мріють наші діти: про новий дитячий 
майданчик, чи про спортивний куточок у селі? Можливо, вони хочуть 
дивитись мультфільми на великому екрані в місцевому клубі? Кусто 
Агро прагнуло  допомогти реалізувати мрії дітлахів в рамках конкур-
су  «Моє майбутнє — моє село». Аби стати переможцем, потрібно 
було створити команду, до складу якої увійшло б мінімум 5 дітей до 
15 років і придумати цікаву й оригінальну її назву. Зняти відеоролик 
за участю дітей, які розповідають про свою мрію, про те, що вони б 
хотіли змінити в селі, де проживають, і чого їм не вистачає для весе-
лого проведення дозвілля, й надіслати його на адресу організаторів.
  Маленькі жителі сіл, де проводить свою діяльність компанія Кусто 
Агро активно долучилися до конкурсу.   На свято Миколая, 19 грудня,  
переможців конкурсу «Моє село — моє майбутнє» було визначено.

Члени журі довго обговорювали, довго визначались, кому ж діста-
неться нагорода. Це було нелегко, адже кожна дитяча мрія заслу-
говує бути реалізованою.  Однак переможець, як відомо, може бути 
лише один —  журі проголосувало за команду «Фрідом» із с. Мар-
куші. 

Робота вражає творчістю. Діти мають гідну мрію – реставрувати  
пам’ятник загиблим односельчанам у Другій світовій війні та мріють 

облаштувати пляж біля місцевої водойми, де можна було б влітку 
відпочити. Організатори конкурсу вдячні усім, хто взяв участь, адже 
кожна робота була по-своєму оригінальною і цікавою, і вітають пере-
можців. Подібні  конкурси проводитимуться і в прийдешньому році, 
отож кожен зможе спробувати власні сили і стати учасником і пере-
можцем.
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Шановні друзі!

 Прийміть найщиріші вітання з Новим роком 

та Різдвом Христовим! 

Бажаю ці традиційно світлі свята зустріти у радісній, доброзич-

ливій, теплій атмосфері. Нехай у ваших домівках панують добробут і 

злагода.  Дякую  за плідну співпрацю та сподіваюся  на її продовження у 

прийдешньому році.  Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, 

посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими 

фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім 

у новому році бути здоровими, красивими, коханими й успішними!  

Нових  звершень та здійснення  найзаповітніших  мрій!

              Алішер ТЯЖИН,

Генеральний директор ТОВ «Кусто Агро».

 КОНКУРС  !МОЄ СЕЛО & МОЄ МАЙБУТНЄ+ ЗАВЕРШЕНО. 
ПЕРЕМОЖЦІВ  ВИЗНАЧЕНО
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«Кусто Агро провадить свій бізнес в 

Україні із 2012 року. Ми входимо до агро-

холдингу Кусто Груп. Перші 2-3 роки  

було  відчутно складно. Але потім ми ви-

будували чітку систему виробництва, 

систематизовували бізнес,  розпочали 

працювати із кастами й урожайністю,  

технологіями. Зрозуміли, що нам потріб-

но. Ретельніше підходили до впровад-

ження нових проєктів. І тепер   можемо з  

впевненістю сказати:   наш бізнес почу-

вається впевнено. Співпрацюючи із тех-

нологіями, кастами, затратами, що  дає 

змогу говорити про прибутковість», – 

сказав Алішер Тяжин журналістам. 

Кусто Агро – сучасна компанія, яка не боїть-
ся експериментувати, впроваджувати щось 
нове, постійно удосконалюється. Переконані: 
в агробізнесі потрібно відчути сам бізнес, заг-
либлюватися у деталі,  потрібно вміти склада-
ти плани і рухатися вперед. Також важливим 
є мати правильну аналітику, оцифровувати її 
та перевіряти. 

  Значну увагу у компанії приділяють ІТ-тех-
нологіям. Кажуть, що сільське господарство  
вже значною мірою є цифровим. Перекона-

лися: точне землеробство — використання 
датчиків, безпілотних літальних апаратів та 
робототехніки — здатні внести радикальні 
зміни у сільське господарство. Ефективне 
управління і контроль роботи агрохолдингу 
неможливі без цілого набору цифрових ін-
струментів. Компанія Кусто Агро використо-
вує для Фармингу систему супутникового 
моніторингу Cropio, це дозволяє контролю-
вати стан посівів, стежити за змінами індексу 
вегетації NDVI, кількістю опадів, температур-
ним режимом, стежити за виконанням техно-
логічних операцій тощо.

Під час польових робіт фіксується пересу-
вання техніки, в тому числі використовується 
спеціальний трекер, який зберігає маршрути 
сівалок для подальшої роботи оприскувача 
тими самими треками. Компанія експери-
ментує з різними технологіями, наприклад, 
AutoTrac RowSense – датчиками для самохід-
ного оприскувача, які дозволяють не наїжд-
жати на рослини.

Окремий софт для елеваторної інфраструк-
тури фіксує що, де і як зберігається, в якому 
обсязі, показує прийом і відвантаження. Є он-
лайн-система, що фіксує певні тригери, на які 
реагує департамент ризику. Для фінансового 
обліку та аналітики використовується систе-
ма IBM Cognos, яка дозволяє аналізувати ін-
формацію в тривимірному діапазоні, працюю-
чи з кубами даних. 

  Аналізуючи рік, що минає, Генераль-

ний директор зазначає: «Для агроком-

паній цей рік був цікавий і турбулентний. 

Справжнім ударом стали неочікувоно 

високі ціни. Прогнозуючи урожай 2020,  

здавалося, було враховано всі чинни-

ки, окрім власних українських.  Я маю на 

увазі   посуху. Як наслідок, погодні умови 

та значний  попит на кукурудзу привели 

до сплеску цін на цю культуру. Але ціни 

цього року  вражають по всіх зернових. 

Ще одним викликом став коронавірус, 

який так само вніс свої корективи, на які 

відчутно відреагували не лише люди, а й 

ринки». 

У Кусто Агро вважають: потрапляння в таку 
своєрідну турбулентну зону стало ще одним 
уроком для працівників, дозволило пере-
осмислити власну стратегію, перейти до ін-
шого, більш досконалого, управління й прин-
ципу роботи.

Чимало   ефективних змін сталося у роботі 
компанії останнім часом. Сьогодні це не та  
компанія, що була 2-3 роки тому.  Команда 
пройшла весь процес змін. Відбулося очи-
щення від тих, хто не зміг працювати в такому 
бізнесі, де постійно потрібно вчитися і адапту-
ватися. Але залишилися ті, хто   завжди поруч  
на шляху від чогось малого до більшого.   

«Я прагнув створити компанію, де на 

першому місці була б людина, її погляди і 

креативність. Команду, яка б  не боялася 

перемін, не боялася впроваджувати щось 

нове. Команда професіоналів, команда од-

нодумців, ось основне на чому базується 

наша робота. Ми і надалі акцентувати-

мемо увагу на технологіях, системах, 

та найголовнішим залишаються люди.   

Люди   посідають основне місце в Кусто 

Агро. Злагоджена  команда є сьогодні 

фундаментом, на якому  будується ро-

бота, вибудовується  культура менед-

жменту.  І їхня підтримка, їхні думки  для 

мене, як керівника, дуже важливі.  Сьогод-

ні у нас з’являється субкультура, що до-

зволяє чимало питань вирішувати вдвічі 

швидше. Ви відчуваєте себе невід’єм-

ною ланкою у команді, спільно вирішує-

те поставлені перед бізнесом задачі. Це 

той випадок, коли матеріальне втрачає 

сенс, (хоча це також важливо), даючи 

можливість по-іншому мислити, знахо-

дити нові шляхи розв’язання проблем і 

рухатися вперед», - наголошує Алішер 

Тяжин. 

Щодо прийдешнього 2021 року, то в компанії 
готові,  що він може видатися непростим.  Але 
ж виклики завжди були і будуть, питання тіль-
ки в тому, як ти себе настроюєш і програмуєш. 
Якщо ти в душі готовий боротися, то, щоб там 
не було, ти будеш йти до цих цілей. 

Така позиція Генерального директора, а 
його жвавість і сприйняття реальності допо-
магають боротися з викликами, яким для всіх 
нас став 2020 рік. Поряд з людиною з такими 
переконаннями почуваєшся впевнено. Змі-
нюватися, не здаватися, йти на певні ризики  з 
вірою в себе і свою справу – ось основне кре-
до компанії. Відомо: внутрішнє переконання, 
що все під силу багатого варте,  народжуєть-
ся воно у команді однодумців. І як справедли-
во зазначили під час конференції журналісти 
–   успіх  компанії у характері керівника.

Генеральний директор Алішер Тяжин під час онлайн-конференції 

«Агровектор 2021» поділився висновками щодо турбулентного 

2020-го року та окреслив вектор діяльності компанії у 2021 році.

КУСТО АГРО: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
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2020 рік видався доволі складним для 

аграріїв. Навесні землі потерпали від браку 

вологи, вона була нижчою від норми на 40%. 

Надто затяжна весна так само не сприяла 

позитивному розвитку культур. Час від часу 

дошкуляли заморозки, подекуди температу-

ра повітря сягала мінус 60С, що аж ніяк не 

могло не вплинути на урожай-2020, зокрема 

розвиток озимих культур. Не шкодували по-

годні умови й пізню групу зернових. Тут при-

чиною стала аномальна серпнева засуха. 

Найбільше постраждала соя і частково куку-

рудза. Цих культур так само зібрано менше, 

аніж планували. До несприятливих погодних 

умов додалася пандемія, яка внесла корек-

тиви у роботу компанії. Ми вчилися працю-

вати у незвичних умовах з дотриманням усіх 

необхідних карантинних засобів безпеки.   

Намагалися побудувати так роботу, аби люди 

менше контактували один з одним. Вони на-

віть окремо харчувалися. Попри це, посівну 

і жнивну кампанії вдалося закінчити вчасно 

і з необхідним людським  потенціалом. Уро-

жай-2020 склав 99% від запланованого,  сої   

отримали на 40% менше від запланованого, 

недоотримали й 10% кукурудзи.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
БЕЗ РИЗИКІВ НЕМОЖЛИВЕ

Щодо осінньої посівної вона так само не 

минула без сюрпризів. Серпень видався, 

як зазначалося, посушливим, що завадило 

посіяти запланований ріпак. Навіть подуму-

вали повертати насіння контрагентам. Про-

те завдяки потуж-

ному парку техніки 

компанії ми швидко 

підготували грунт і 

після дощу протягом 

чотирьох днів засія-

ли 1794 га ріпаку. До 

речі, сьогодні маємо 

дружні гарні сходи. 

Не менше хвилю-

вань було і під час 

посіву пшениці, але 

й вона вже радує 

око. Як бачимо, сіль-

ське господарство 

без ризиків немож-

ливе. Але   досвід 

показує: погода по-

стійно  безжальною 

для аграріїв не бу-

ває.  Рано чи пізно Бог посилає на землю 

дощ. Отож цього року наші ризики були ви-

правдані і ми отримали дружні сходи.

   Так само в строк завершили підготов-

ку грунту. Техніку  сьогодні поставлено на 

зберігання, проводиться частково її ремонт. 

На наступний рік культурою номер один за-

лишається посів кукурудзи. Нею плануємо 

засіяти 45% усіх площ, а також сіятимемо 

соняшник і сою. 

ЖОДНОГО З ВИКЛИКІВ, ДАРОВАНИХ 
2020 РОКОМ, ПАЙОВИКИ НЕ ВІДЧУЛИ    

Як відомо, Кусто Агро є соціально-орієнто-

ваною компанією. Для нас  добробут і спі-

впраця із пайовиками основне.  Ми  прагне-

мо виконувати усі дані людям зобов’язання.  

Хотів би наголосити: попри важкий рік, особ-

ливо економічно, наші пайовики його викликів 

не відчули. Орендну плату  ми виплатили на 

рівні  2019-го, як  у грошовому виразі, так і у 

зерновому еквіваленті. 

 Ще однією подією, якою запам’я-

тається рік, що минає, і про яку не 

можу не згадати, стало прийняття  

Закону про ринок землі. Нагадаю: 

Кусто Агро  має закордонні інве-

стиції, саме тому викуп землі для 

нас не є пріоритетним. Політика 

компанії  залишається незмінною: 

землі й надалі перебуватимуть у 

довгостроковій оренді, а наші взає-

мини із пайовиками – стабільними. 

Компанія Кусто Агро прийшла пра-

цювати професійно і надовго і наші 

пайовики повинні це знати й відчувати. 

У ПЛАНАХ РОЗВИТОК, ТРАНСФОРМАЦІЯ 
І ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ  ТЕХНОЛОГІЙ

Час не стоїть на місці, агробізнес розви-
вається, а з ним розвиваються техноло-
гії.  Компанія постійно йде в ногу з часом, 
впроваджує сучасні технології. Ми   беремо 
участь у семінарах, нарадах і конференціях, 
як в Україні, так і за кордоном. На подібних 
заходах  черпаємо багато корисної інформа-
ції  щодо світових сучасних технологій сіль-
ськогосподарських культур і технологічних 
процесів, диджиталізації, знайомимося із 
досвідом колег, аби надалі запроваджувати 
вивчене у своїй роботі.  Наприклад,  вже най-
ближчим часом дещо із вивченого хочемо 
впровадити у себе, зокрема використання 
рідкого добрива. Маємо деякі напрацюван-
ня і щодо зменшення ризиків через погодні 
умови.  Плануємо   підбирати  сорти гібридів 
більш  стійкі до наших  погодних умов. 

Ми стабільна компанія, яка присутня на 
ринку України, вболіваємо  за якість на-
ших культур. Відомо: на ринку є чимало де-
шевого неякісного товару, аби здешевити 
собівартість. Ми  ж працюємо із перевіреною 
якісною продукцією, аби зберегти землі та 

примножити їхню родючість.  

Дорогі пайовики Кусто Агро 
та ваші родини, колеги!

Добігає до кінця 2020-ий рік. Щиро зичу 
усім, аби рік, що минає з його викликами 
і проблемами більше ніколи не повто-
рився.  Бажаю  усім міцного здоров’я, 
оптимізму, у гарному настрої зустріти 
Новий 2021 рік, щоб він був багатий на 
ідеї, задуми, плани. Нехай у кожній родині 
панують добробут, тепло і затишок. 
Гараздів  усім сім’ям і процвітання ком-
панії. 

ГОЛОВНИМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ – ЗБЕРЕГТИ 

ЗЕМЛІ І ПРИМНОЖИТИ РОДЮЧІСТЬ

2020-ИЙ ПІДСУМОВУЄ ДИРЕКТОР КУСТО АГРО ФАРМИНГ ВОЛОДИМИР СІРИЙ
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– Ліно Павлівно, яку кількість зерна пе-
ревалили у  цьому  році  ввірені вам еле-
ватори? Чи збільшилася перевалка?   На 
скільки елеватори завантажені сьогодні, 
чи ще працюють, можливо, робота за-
вершена?
– Відповідно до концепції холдингу, діяльність 
Елеваторної компанії Кусто Агро спрямована 
на приймання, зберігання, доробку та відван-
таження власної агропродукції. Елеватор в 
структурі корпорації займає проміжну ланку в 
циклі доставки продукції кінцевому споживачу. 
За сезон 2019 - 2020 року елеватори компанії 
прийняли 138,0 тис. тон зерна у фізичній вазі, 
за сезон 2020/21 року було прийнято 145,5 тис. 
тон зерна від польових компаній Фармингу в 
розрізі культур:  пшениця, ріпак, соя, соняшник 
та кукурудза, що в порівнянні із попереднім ро-
ком на 10 тис. т. більше. 
На початок 3-ї декади грудня на залишку 

рахується 43 тис. тон, що становить 30% 
від загального вантажообігу. Процес відван-
таження відбувається в плановому режимі, 
з чітким виконанням графіків відвантажен-
ня та дотриманням контрактних вимог. 
– У підсумку, яким видався 2020-й рік. 
Які найбільші проблеми доводилося до-
лати?
– Компанія працює в проміжку маркетин-
гового періоду, тому на сьогодні діяльність 
наша знаходиться на екваторі. Якщо під-
сумовувати 2020-ий рік, то із повною впев-
неністю відчуваємо його високосність, бага-
то випробувань випало на робочому шляху. 
Бізнесу в цілому та кожному працівнику до-
велося проходити складний шлях адапта-

ції в умовах пандемії. Важко 
утримати виробничий процес 
без перебоїв в обмежених 
обставинах, але керівництво 
компанії подбало про повне 
забезпечення персоналу за-
собами захисту і дезінфекції, 
вітамінними комплексами та 
повним лікарським супрово-
дом при захворюваннях. Тому 
вважаємо, що сьогодні ситу-
ація контрольована і щиро 
віримо у світле майбутнє і те, 
що настане час, коли ми по-
вернемось до стабільної ро-
боти без обмежень.
2020-ий дивував нас мінливою погодою, яка 

постійно втручалась у виробничий процес. 
Щиро дякую за витримку та оперативні рішен-
ня в складних умовах керівництву Кусто Агро 
Фармингу, Трейдингу і Логістиці та HR Депар-
таменту. Високий вміст вологи в кукурудзі, що 
надходила з поля, значно ускладнював робо-
ту сушильних агрегатів та персоналу елева-
торів. Завдяки злагодженій роботі та техноло-
гічним маневрам нам вдалося просушити та 
розмістити на зберігання зібраний об’єм без 
втрат. 

– Як Ви схарактеризували б стан елева-
торної справи в Україні на сьогодні? Які 
тренди прослідковуються?
- Сьогодні об’єми складських ємностей по 
Україні активно зростають, дрібні фермерські 
господарства виходять на рівень будівництва 
власних зерносховищ, конкуренція в сфері на-
дання послуг збільшується. Якщо аналізувати 
валове виробництво зерна в Україні за 2020 
рік, яке становить 81 млн.т., то складських єм-
ностей зареєстровано на 47 млн. т., матема-
тичний дефіцит прослідковується, але це не 

є показником, оскільки значну роль 
відіграє фактор сезонності (рання 
та пізня група) та фактор акумуляції 
дрібних об’ємів на власних площад-
ках. 

Багато аналітиків мають неодно-
значність у судженнях про баланс 
складських ємностей, профіцит чи 
дефіцит? Але із впевненістю можу 
сказати, що самостійна  діяльність 
елеваторів на ринку є досить сум-
нівною, стабільна і захищена робо-
та зерносховища гарантована тіль-
ки в умовах холдингової концепції 
роботи, лише в тому випадку, коли 
елеватор є складовою виробничого   
процесу поле-елеватор-порт. 

     (Закінчення на 5-й сторінці).

Ліна Веремій: сучасний елеватор повинен 

бути високотехнологічним та швидкісним
В агробізнесі зберегти урожай так само важливо, як вчасно посіяти й зібрати. 
Елеватори компанії докладають чимало зусиль, щоб зібраний урожай був збере-
жений з найвищими показниками якості і вчасно відвантажений. З 2012-го працює  
у компанії Ліна Веремій. Розпочинала із  головного бухгалтера Елеваторної ком-
панії. Має досвід роботи у  комерційному та контрольно-ревізійному відділах.  Із 
серпня 2019 року  очолює елеваторний напрямок.  Як  зазначає Ліна Павлівна: «За 
період з 2012 по 2019 рік роботи в компанії, я мала змогу здобути та поглибити 
фінансову грамотність, розуміння всієї господарської діяльності, навички управ-
ління персоналом та бізнес-процесами в цілому – це все є міцним фундаментом, 
який   сьогодні необхідний в управлінні елеваторами та великим штатом пра-
цівників».  Директор   погодилася розповісти редакції про будні ввіреного їй на-
прямку, про проблеми,  з якими щодень доводиться зустрічатися їй як керівнику 
і колективу. 

Ліна ВЕРЕМІЙ, 
директор Елеваторної компанії

Колектив СП Росоша

Відкриття сезону 2020/21 
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   Актуальними трендами сьогодення в роботі 
елеватору є: автоматизація бізнес-процесів, 
яка забезпечує контроль кількості та якості 
зерна. Простежуваність процесів мінімізує 
можливість крадіжок, забезпечує оператив-
ність прийняття управлінських рішень. Еко-
логія виробництва досить болючий аспект 
у роботі елеватора, оскільки при сушінні й 
очищенні зерна утворюється аспіраційний 
пил, який забруднює атмосферу. Тому сучас-
ні зерносховища роблять акцент на системі 
аспірації та осаджуванні зернових відходів. 
Маршрутизація – актуальний тренд, який ви-
ник у 2019 році після реформи Укрзалізниці у 
вантажоперевезеннях, що спонукало до ре-
конструкції існуючої залізничної інфраструк-
тури та нарощення темпів відвантаження. 
Це досить позитивний момент в елеватор-
ній діяльності. Без збільшення складських 
ємностей зерновий склад має можливість 
перевалити більші об’єми зерна через збіль-
шення потужності по відвантаженню. Робота 
над собівартістю – постійний процес по спо-
собах мінімізації собівартості послуг елева-
тора в частині альтернативних видів пали-
ва, форвардних закупівель енергоресурсів, 

високотехнологічних агрегатів, оптимізації 
маршрутів переміщення зерна. 

Отож сучасний елеватор повинен бути ви-
сокотехнологічним та швидкісним. Зернове 
господарство України є стратегічною і най-
більш ефективною галуззю народного госпо-
дарства, яке нарощує об’єми виробництва 
щороку. Елеваторна інфраструктура по-
винна бути адаптована під валовий випуск 
внутрішньої продукції, тому при високій тех-
нологічності та оперативності є шанс забез-
печити перевалку необхідних об’ємів. Елева-
торне майбутнє за технологіями і, звичайно, 
кваліфікованим персоналом. 
– Ваша команда, хто вона? Розкажіть, 
будь ласка, детальніше. 
– Команда Елеваторної компанії оновилась 
у вересні 2019 року, це досить молодий та 
кваліфікований склад працівників-однодум-
ців. Ми розділяємо між собою єдину філосо-
фію та підхід у роботі, що дозволяє ефектив-
но досягати поставлених виробничих цілей. 
– Ми спілкуємося напередодні Новоріччя. 
Що побажаєте колегам?
– Дякую за можливість подякувати всьо-
му колективу Елеваторної компанії за ви-

соку продуктивність, самовіддачу і загарто-
ваність, вірність та чесність, ініціативність та 
відкритість, наполегливість і прагнення до 
успіху. Кожен з Вас є важливою і невід’єм-
ною частинкою великого механізму, який до-
сягає високих результатів. 

Колективу компанії Кусто Агро дякую за 
злагоджену роботу у 2020-му році, за пра-
вильні поради, настанови та вказівки, за під-
тримку та супровід, за дружнє плече та добре 
слово. Рік, що минає, насичений перемога-
ми, новими викликами, високими цілями та 
чітким розумінням шляху, яким ми прагне-
мо йти. Спасибі вам, що ви використовуєте 
своє вміння і професіоналізм на благо нашої 
спільної справи. 

Напередодні такого чудового свята бажаю 
усім новорічного настрою! Хай у душі панує 
гармонія, нехай усмішка сяє на обличчі, хай 
серце радіє. Бажаю вам родинного благопо-
луччя та затишку, фінансової стабільності, 
активних трудових буднів і захоплюючих 
вихідних та відпусток. Нехай Новий рік по-
дарує світлу надію і великі сили, виконає всі 
добрі бажання і принесе щастя у кожен дім.
– Дякую за розмову.

 

 

Зовсім небагато часу залишилося до Нового року, тому вже варто про-
думувати меню та фантазувати про те, як прикрашатимете святковий 
стіл. Наступний рік – Білого Металевого Бика, тому це варто врахову-
вати під час вибору страв. Для Бика не треба особливої вишуканості, 
головне – їжі повинно бути вдосталь! Дуже доречними будуть страви з 
овочів та крупів. Бик – тварина травоїдна, тож обов’язково оцінить са-
лати із використанням листя салату, петрушки, зеленої цибулі, шпина-
ту, кропу та овочів. Плюсом будуть грибні страви. Не завадить і фрукто-
ва нарізка. Не варто подавати на новорічний стіл яловичину і телятину. 
Краще обрати інші види м’яса. Не забудьте подати красиво сервіро-
вану сирну нарізку, як данину поваги до Пацюка, який був символом 
року, що минає. Добре б, щоб новорічні страви були білого кольору. 
Білі скатертини та посуд, новорічні білі стрічки, вишукані серветки та 

свічки, шишки і сніг – все це буде дореч-
ним для оформлення новорічного сто-
лу. Стихія цього року – це метал, тому 
використовуйте металевий посуд і де-
кор.Бик полюбляє все природне, тому 
вдалим рішенням буде використання в 
декорі новорічного столу натуральних 
матеріалів. Наприклад, можна вибрати 
льняну скатертину і серветки, а на столі 
розставити ікебани з ялинкових гілок і 
фруктів. Між посудом на столі можна 
розкласти мандарини, ялинкові шишки, 
хвойні гілочки, горіхи, засушені ягоди, 
ялинкові шари, дощик, стрічки і    
                        декоративний сніг.

Зустрічаєм Новоріччя

Ліна Веремій: сучасний елеватор повинен 

бути високотехнологічним та швидкісним

Колектив СП Козятин Колектив СП Жмеринка 
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Традиційно подарунки до Новорічних свят отримали від 

Кусто Агро 2 225 дітей, мешканців населених пунктів, де  

провадить діяльність підприємство. Через  карантинні 

обмежень смачні солодощі передали святим Миколаєм. 

Такій увазі вихованці шкіл та дошкільних навчальних за-

кладів невимовно зраділи, про що свідчать численні по-

дяки на адресу орендарів. 

Турбота про пайовиків та їхніх дітей завжди була і за-

лишається   пріоритетом для компанії. Лише у році, що 

минає, 215 першокласників отримали портфелики із не-

обхідним канцелярським начинням,  дошкільний навчаль-

ний заклад «Дивограй» с. Сінгурі – матеріальну допомогу 

на облаштування котла, у Пряжевській школі за сприяння 

інвесторів замінено вікна на енергозберігаючі, Трощансь-

кий дитячий садочок має омріяну м’ясорубку та обігрівачі 

у гральні кімнати. Тішаться вихованці ДНЗ «Теремок», що 

у с. Суємці,   швидкісному Інтернету, який також вдалося 

під’єднати за фінансової допомоги Кусто Агро. А ще ремонти на-

вчальних класів, зокрема у Зарубенецькій школі, облаштування ди-

тячого майданчика у Галіївці – це все турбота і фінансова підтримка 

підприємства у 2020-му році.

 Справжнім викликом для кожного став COVID-19. Розуміючи усю 

складність та вагомість ситуації, що склалася у медичних закладах, 

компанія Кусто Агро  виділила 130 тисяч гривень на боротьбу із пан-

демією Житомирській, Любарській, Чуднівській, Андрушівській опор-

ним лікарням. Крім цього, компанія виділила понад 40 тис. грн на 

реабілітацію важкохворих дітей. Перераховано кошти на допомогу 

у боротьбі із коронавірусом благодійному Фонду охорони здоров’я 

військовослужбовців.

    У Трощі продовжують облаштовувати сквер «Однокласників», 

з цією метою придбано і закуплено вуличні лавочки. У селі Великі 

Мошківці замінено двері у місцевому закладі культури, Бурковець-

кий старостат забезпечено асфальтно-бетонною сумішшю для 

ремонту доріг. Не відмовляють у компанії і релігійним громадам – 

сприяють у ремонтно-будівельних роботах, допомагають в організа-

ції престольних свят. Цього року понад 200000 грн було спрямовано 

на матеріальні допомоги пайовикам.

  За роки господарювання компанією у розвиток населених пунктів 

вкладено не один мільйон гривень, підтримано не один проєкт, не 

один план громади втілено в життя. Турбота і піклування – ось ос-

новне гасло компанії. 
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Головний редактор: Тальянчук Оксана. 

Віддруковано у друкарні «Твори»: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Читайте нас також на facebook.com/kustoagro

ЙДЕ ДО ДІТОК МИКОЛАЙ

Перше місце у Кубку ліги десятого сезону футбольної битви районів отри-

мала команда МФК Кусто Агро. Команда МФК Кусто Агро створена у вересні 

2019 року за ініціативи Генерального директора Алішера Тяжина та ініціатив-

ної спортивної групи. Спершу просто тренувалися, так би мовити, для себе, 

згодом почали організовувати товариські матчі з іншими командами (МФК Не-

мирів, МФК Бревант, МФК Олієжиркомбінат, МФК Електросистеми).

Цього року вирішили вийти на новий рівень і взяти участь у Футбольній Битві 

районів міста (ФБР), в якій взяли участь 20 аматорських команд з міста та ра-

йону. Отож, гравці докладали чимало зусиль задля бажаної перемоги. Цьому 

сприяли наполегливість кустовців,  щира емоційна підтримка вболівальників, 

позитивний настрій. Вітаємо наших футболістів і зичимо не зупинятися на до-

сягнутому, а щоразу підкорювати нові  вершини. 

НАШІ ЧЕМПІОНИ


