
 - Володимире Васильови-

чу, як вдалося спрацювати 

цього року?

- Кожен рік різниться від іншо-
го своєю специфікою. 2021-й 
розпочався холодною затяж-
ною весною, що не могло не 
вплинути на вегетаційний ро-
звиток рослин. Культури росли 
повільно, фази розвитку від-
ставали. Аномальна спека вліт-
ку так само стала стресовим 
випробовуванням для рослин. 
Щоправда, порадувала   теп-
ла осінь, яка була максималь-
но сприятливою для збирання 

урожаю. Це дозволило вчасно, швидко та якісно провести жнива 
пізньої групи зернових. Як і планували, напередодні свята пра-
цівників сільського господарства закінчили збирання кукурудзи і 

вийшли на фінішну пряму з обробітку ґрунту. Загалом компанія 
цього року спрацювали професійно та ефективно.

Відомо, що компанія Кусто Агро є прихильником нововве-

день у сільському господарстві. Які цього року було запро-

ваджено інновації, і чи можемо  говорити про результат?

- Щороку клімат заставляє нас мислити по-іншому, а відтак по-
стійно змінювати підходи у виробництві. Сьогодні, наприклад, об-
робіток ґрунту і рослин суттєво відрізняється від того, яким був 
у минулому. З кожним роком ми все гостріше відчуваємо неста-
чу вологи. Саме тому частіше використовуємо технологію, яка 
її зберігає і поглиблює в нижні горизонти ґрунту, частково ро-
бимо меліорацію. Цього року більше уваги приділили глибоко-
му рихленню. Заклали великий експеримент, посіявши ріпак на 
230 га без обробітку ґрунту, тобто по технології Pro-til . До речі, 
маємо непогані сходи. При цьому отримали і економію коштів, і 
економію вологи.

                   (Закінчення на 2-й сторінці).
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Шановні працівники  та ветерани праці ТОВ «Кусто Агро»,

 пайовики та усі мешканці сіл, де проводить свою діяльність компанія!

Щиро вітаю Вас із Днем працівників сільського господарства!

День працівників сільського господарства – це насамперед визнання почесної хліборобської праці. 

Праця аграрія – важка, часом невдячна, примхлива, але вкрай важлива. З маленького зернятка почи-

нається потужність і сила нашого села. Ви робите святу і благородну справу, вона безперервна, як 

саме життя. Один урожай в коморі, у засіках, а наступний вже стелиться зеленими рунами, перши-

ми паростками осінньої озимини, уже чекає сонця, вологи, людського догляду. Тож бажаю всім  Вам 

міцного здоров’я, радості, злагоди та добра. Хай щедра осінь обдарує вас своїми плодами, принесе 

в кожну родину мир і спокій, достаток і велике людське щастя. Нехай усі дні будуть ясними, ниви – 

рясними, а дощі – вчасними. Добрих засівів, гарних сходів та щедрих ужинків!

  

 Алішер ТЯЖИН,

Генеральний директор ТОВ «Кусто Агро».

ЖНИВА ЗАКІНЧЕНО. ПОГОВОРИМО
Традиційно у листопаді аграрії відзначають своє 

професійне свято – День працівників сільського го-
сподарства. Це свято  своєрідний підсумок польових 
робіт, які добігають свого завершення. Яким видав-
ся 2021-й для компанії  Кусто Агро, з якими викликами 

довелося зустрітися, чи вдалося втілити усе заду-
мане? Про це та інше наша розмова із заступником 
Генерального директора Кусто Агро з виробництва 
Володимиром Васильовичем СІРИМ.
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КІБІТЛЕВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВ-

НА працює у господарстві Аграрний Фонд 
Терещенка менеджером. За фахом бух-
галтер, проте спілкування з людьми, допо-
мога у розв’язання їхніх проблем ось уже 
багато років є її основним завданням. Ніх-
то не залишається поза її увагою. Кожного 
вислухає і допоможе: тому довідку про до-
ходи  дасть, іншому – спадщину оформить,   
словом підтримає, надасть вичерпну ін-
формацію щодо виплати орендної плати. 
Розповідає, що із приходом у господарство  
компанії Кусто Агро життя тут активізува-
лося. Люди задоволені, адже їхні землі 
обробляються, а не заростають бур’яна-
ми, як раніше.   Пайовики мають достойну 
орендну плату, яку їм виплачують вчасно.  

Її можна отримати і в грошовому виразі, і у 
товарному, а за потреби і наперед. «У нас 
тісна співпраця із керівництвом компанії, 
яке завжди готове підставити своє плече у 
розв’язанні тих чи інших проблем, завжди 
готове прийти на допомогу селянам», – го-
ворить. 

До всього, Світлана Василівна мама 
двох дорослих доньок. Попри значне на-
вантаження на роботі, знаходить хвилинку, 
аби побути разом із родиною. З нагоди Дня 
працівників сільського господарства ме-
неджер щиро бажає усім міцного здоров’я, 
щоб погода завжди була прихильною до 
аграріїв, а ще добробуту, тепла і затишку 
у кожній  оселі.

           (Продовження на 3-й сторінці).

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

Так само вперше компанія  надала перевагу рідким добривам. Ре-
зультатом задоволені. Плануємо їх застосовувати надалі, адже ці 
дорогі і якісні добрива у короткий термін ефективно впливають на 
розвиток  рослин. Також у 2021-му ми спробували вносити дро-
нами засоби захисту рослин. Робили це на різних культурах і цим 
нововведенням залишилися так само задоволені.  У майбутньо-
му робитимемо це на більших площах. Дрони, на відміну від об-
прискувачів, не пошкоджують рослини, а відтак і урожай більший. 
Зізнаюся, це задоволення не з дешевих, але оскільки кількість 
цієї сучасної техніки на ринку збільшується, то сподіваємося, що 
ціна в майбутньому стане прийнятнішою.

-Що сьогодні відбувається на полях компанії?

- Сьогодні закінчуємо обробіток ґрунту. Далі ставитимемо тех-
ніку на зберігання і ремонт, аби навесні вчасно розпочати весня-
но-польові роботи.

-Як у Кусто Агро ставляться до ініціатив колективу?  

- Робота компанії будується за принципами безумовної поваги, 
відкритості та взаємовигідного партнерства. І, як показав 2021-й 
рік, цей процес постійно вдосконалюється. Пандемія змінила й 
зміцнила команду кустовців. Відтепер ми максимально більше 
часу проводимо на полях господарств, де ведемо діяльність. Що 
позитивно  впливає і на дух команди, і на розвиток виробництва.  
Наші працівники завжди безперешкодно можуть поспілкуватися з 
керівництвом, внести пропозицію, щодо покращення роботи. Таке 
спілкування, скажу відверто, породжує довіру і підтримку. Ми на-
магаємося дослухатися до думки кожного. Раціональні пропози-
ції   знаходять місце у роботі нашої команди. До речі, цього року 
Генеральним директором Алішером Тяжиним було запровадже-
но загальні збори колективів. Під час яких кожен міг висловити 
свою думку і знайти відповідь на питання, що хвилюють. Ініціатив 

було чимало, до багатьох ми дослухалися. Кусто Агро пощастило 
зібрати команду справжніх професіоналів. Людей, яким небай-
дужа ані доля компанії, ані земля, на якій вони працюють. І це 
по-справжньому радує.

- Що побажаєте своїм аграріям з нагоди професійного свя-

та?

- Щиро вітаю усіх аграріїв Кусто Агро, наших пайовиків, людей, 
чиї серця навіки віддані нашим рідним просторам: полям, лісам 
і річкам. Людей, чиї руки щодня трудяться заради духмяного хлі-
ба на нашому столі.  Шаную та дякую всім, чиє життя невід’ємно 
пов’язане із сільськогосподарським виробництвом. Міцного здо-
ров’я вам, злагоди, невичерпних життєвих сил і нових здобутків! 
Нехай під мирним небом щедро родять ниви, у родинах панує 
достаток і благополуччя, а в серці кожного живе щастя, радість і 
впевненість у завтрашньому дні.
- Дякую за розмову.

ЖНИВА ЗАКІНЧЕНО. ПОГОВОРИМО

Ми продовжуємо розповідати на сторінках нашої газети про кращих серед кращих аграріїв компанії Кусто 
Агро.  Сьогодні наша розповідь про людей поля із Трощі та Липне, для яких це не просто заробіток, а вда-
ле поєднання любові до землі, віри у майбутнє села і надії на його розквіт. Насамперед поведемо мову  про 
соціальних працівників. На їхні плечі лягає робота із орендодавцями. 
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КЛИМЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, ме-

неджер. Не один рік знаходить спільну 
мову із ста вісьмома пайовиками. Хтозна, 
можливо дякуючи  її увазі і компетентності 
кількість пайовиків за останній час тут 
збільшилася. Учасники АТО забажали ста-
ти орендодавцями саме Агролайн-Україна. 
«Вступив у дію Закон про продаж землі, та 
люди не хочуть продавати землю, адже 
вважають, щороку  отримувати вчасно 
орендну плату вигідніше», - зазначає пра-
цівник. А вона їх і не переконує у звротньо-
му, каже, що компанії, де працює, можна 
довіряти, бо соціальний захист пайовиків 
тут понад усе. Тетяна Василівна мати двох 

діток – дорослого сина і доньки-студентки.  

ГАРБУЗЮК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
працює у Агролайн-Україна. Свою від-
даність компанії, а особливо її орендодав-
цям, доводить роками. Каже, що на роботі 
для нього непомітно плине час у розмові із 
людьми та розв’язанні нагальних проблем. 
Сьогодні виконує обов’язки менеджера 
земельного банку, а це значить, що всі зе-
мельні питання  йому не байдужі, їх  вирі-
шує щоденно і повсякчас. Найчастіше до-
водиться пояснювати людям про виплату 
орендної плати. Також сприяє в отриманні 
соціальних виплат на лікування, похован-
ня, допомагає у переукладанні договорів, 
переоформленні спадщини тощо. А ще 
працює у тісній співпраці із керівниками 
громад. Жодне звернення не проходить 
поза його увагою. Допомога навчальним 
закладам, бібліотекам, закладам соціаль-
ної сфери завжди у нього на контролі. 
Наприклад, лише останнім часом тут 
допомогли будівельними матеріалами на 
ремонт  сільської ради, у місцевий дитя-
чий садочок подарували акваріум – гар-
на забава для малечі. Ну а такі питання, 
як допомога технікою для розв’язання пи-
тань благоустрою, взагалі є традиційними. 
Двері його кабінету завжди відчинені для 
пайовиків. Люблять і поважають його у 
громаді за його компетентність і доброту. 
Працівник зазначає, що  пильність і ува-
га  до людей є традиційними для команди 

кустовців. «Вважаю, що компанія уважна і 
до своїх працівників, і до пайовиків. Мак-
симально старається задовольнити їхні 
потреби. Про це красномовно говорить і 
гідна зарплатня, і відповідні умови праці», 
- говорить Віталій Миколайович.

Своєрідним підсумком року для селян, на 
його переконання, є День працівників сіль-
ського господарства. Його поправу можна 
назвати народним святом, адже поєднує 
всіх, хто живе і працює біля землі. Тож дуже 
хоче, аби його пайовики були здоровими і 
щасливими, а кожна родина проживала у 
мирі та достатку.

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

Коли спілкуєшся із ІННОЮ ВІКТОРІВ-
НОЮ ФРАНІВСЬКОЮ, досвідченим 
інспектором кадрів у Агролайн-Україна, на 

душі стає тепло і радісно, від щирої, до-
брозичливої посмішки і теплого погляду 
цієї жінки. Працює у  компанії із 2013 року. 
Спершу, зізнається, було важко. Молодому 
спеціалісту  доводилося  днями і ночами 
розбиратися у царині цифр. Але дякуючи 
міцному командному духу компанії Кусто 
Агро й мудрим наставникам, швидко на-
вчилася з усім справлятися якісно і фахово. 
Тепер і сама може навчати премудростям 
кадрової справи.
 У її посадові обов’язки входить прийом 
і звільнення працівників підприємства та 
підбір персоналу. Сьогодні підприємство 
стовідсотково забезпечене кадрами. Люди 
задоволені роботою в Агролайн-Україна, а 
тому плинність кадрів тут практично відсут-
ня. А якщо з’являється вакансія, то нена-
довго. Інна Вікторівна наголошує: «Праців-
никам подобається тут. У Агролайн-Україна 
завжди йдуть назустріч своїм працівникам. 
До людей ставляться добре і з розумінням». 

Робота кадровика вимагає ретельних 
знань законів, які чи не щодень змінюються. 
Ось чому Інна Франівська постійно самов-
досконалюється, бере участь у семінарах, 
аби бути в курсі нововведень і вчасно до-
нести їх підлеглим. Її основним правилом є: 
секрет успішної компанії – в ефективному 
підборі персоналу. Адже будь-який праців-
ник зможе досягти максимального резуль-
тату, лише працюючи на своєму місці.

Сумлінність, порядність і відповідаль-
ність – такими якостями характеризують її 
не лише колеги, але й чоловік, і дві донеч-
ки-школярки. Кожну вільну хвилинку нама-
гається Інна Вікторівна витратити на спілку-
вання у колі родини.  А сімейний відпочинок 
разом з батьками  та дітьми є  найулюблені-
шим.  

               (Закінчення на 4-й сторінці).
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ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

ІВАН ІГОРОВИЧ СТРАШЕВСЬКИЙ мо-
лодий агроном підприємства Аграрний 
Фонд Терещенка (АФТ). Попри молодий вік, 
надзвичайно відповідальний, старанний 
і фахово грамотний. Це його другі жнива 
у компанії. На полях Трощі працює понад 
рік, але з любов’ю може схарактеризувати 
кожну культуру і ґрунт, де її вирощують, де-
тально розповісти про технології  обробітку. 
За освітою агроном. Закінчив Вінницький 
аграрний університет. Має АФТ в обробітку 
близько 7 тисяч га землі. На яких під його 
пильним оком цього року вирощували ози-
му пшеницю на площі 1068 га, озимий ріпак 
648 га, кукурудзу 2206 га, соняшник 2986 га. 
На дослідній ділянці  вирощували 9 гібри-
дів кукурудзи. Результатом агроном задо-
волений, особливо порадувала кукурудза 
гібриду ДКС 4943. Окрім збиральної техніки 
(6 комбайнів компанії та 7 найнятих), у полі 

активно працює ґрунтообробна. У АФТ вже 
майже зроблено всі грунтооброблювальні 
роботи. Бідкається молодий агроном: осінь 
видалася посушлива, що завадило добри-
во внести по всій площі.  Наступного року 
тут планують вирощувати ріпак -1000 га, 
його вже посіяли і він радує сходами, проте 
вологи йому б так само не завадило. Також 
висіють 3600 кукурудзи і 2000 соняшнику. 
Свою роботу любить. Каже, якщо її будувати  
злагоджено, так як у ТОВ «Кусто Агро», то 
проблем взагалі не виникає. Імпонує йому 
командний дух Кусто Агро, колективне ро-
зв’язання проблем, а ще те, що тут усі якіс-
но виконують покладені на них обов’язки, 
що неабияк сприяє швидкому розв’язанню 
проблем. Іван Ігорович ще неодружений,  а 
тому сповна віддається премудростям агро-
номії, працюючи зранку до вечора у полі.

«Впроваджуємо нові технології, але й 
не забуваємо про класичні», – ось основ-

не правило ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА 

ПРИСЯЖНЮКА, досвідченого агронома   
Агролайн-Україна. На Липненських землях 
працює із 1991 року. Цього року Ігор Мико-
лайович зустрів свої 30, ювілейні, жнива.    
У ТОВ «Агролайн-Україна» із 2007 року. 
В обробітку господарства 2801 га землі, 
на яких цього року вирощували озимі і ярі 
культури. Серед яких озима пшениця, на 
площі 298 га, озимий ріпак на площі 501 
га, кукурудзу - 2052 га. У господарстві су-
воро дотримуються сівозміни. Наступного 
року планують всі поля засіяти соняшни-
ком. Жнива позаду, тож сьогодні займа-
ються обробітком грунту. Виорано 2225 
га, здисковано 172 га, на 799 га внесено 
аміак. У кабінеті агронома не застанеш, 
він постійно у полі. У період польових робіт 
його робочий день вимірюється добою.  
«Йдуть роки, але завдання у аграріїв під 
час жнив залишається незмінним: зібрати 

урожай у максимально стислі строки», - го-
ворить агроном. Із приходом Кусто Агро, 
зізнається, тепер це зробити більш реаль-
но. Цьому сприяє і потужна техніка, і якісне 
насіння, і відмінні засоби захисту рослин.   
«Колись врожайність кукурудзи складала 
біля 8-9 тонн, – пригадує, - сьогодні має-
мо в середньому 13  тонн. Крім того, тех-
нології обробітку змінилися на краще, вони 
сучасніші й ефективніші. Завдяки якісним 
ЗЗР культури менше хворіють. Міндобри-
ва  ощадливіші до грунту і рослин.  Колись 
про таке ми могли тільки мріяти. Люди за-
безпечені роботою, мають гідну зарплатню 
і все необхідне від мила – до спецодягу. На 
що тут  нарікати?». А ще Ігор Миколайович 
чудовий чоловік і батько чотирьох дітей. І 
хоча діти не обрали шлях тата, проте лю-
бов до землі і села від нього успадкували.

  
Чи можна звернутися по виплату допомоги на поховання 

не в той орган Пенсійного фонду, в якому померлий пен-

сіонер перебував на обліку, а в інший, який територіально 

розташований ближче до місця проживання заявника, в ін-

шій області?»

                                    Федір Подоляк, Хмельницька область.

 ОСОБА, яка звертається по виплату допомоги на поховання, 
може подати необхідні документи у вибраний сервісний центр 
будь-якого органу Пенсійного фонду України, незалежно від свого 
місця проживання чи перебування на обліку померлого пенсіоне-
ра.

«Підприємство, на якому я працю-

вав у шкідливому цеху, через пан-

демію коронавірусу працювало за 

окремо встановленим графіком. 

Зокрема, у пільговій довідці 

зазначено, що в період із березня 

2020-го по червень 2021 року в цеху періодично були простої 

в роботі, а саме — 44 дні. Як цей період буде зараховано до 

мого пільгового стажу?»

Петро Драч, Вінницька  область.

ЯКЩО в пільговій довідці, яку видало вам підприємство, зазначе-
но, що в період із березня 2020-го по червень 2021 року було 44 дні 
простоїв у роботі, то з пільгового стажу буде вилучено саме 44 дні.

Запитуєте -відповідаємо
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 КАРАСЕВИЧ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙ-
ЛІВНА вже три роки головний кухар у 
Аграрному Фонді Терещенка. За фахом ку-
хар-кондитер. Каже, що бути на цій посаді 
може кожна жінка, головне любити спра-
ву, яку робиш. Вона, наприклад, любить 
готувати все, і щось виокремити їй важко. 
Особливо тут, на кухні АФТ, коли продуктів 
завжди сповна вистачає. Найбільше наго-

рода для молодого кухаря  - вдячні і задо-
волені посмішки робітників. Коронною стра-
вою вважає український борщ, каже що у 
кожної господині свій секрет його приготу-
вання. Наприклад, вона разом із овочами 
присмажує трішки майонезу, а ще одним її 
секретом є час. Його радить не шкодувати 
Говорить, чим довше борщ мліє, тим смач-
ніший. 

Її незмінним помічником є ХАРЧУК РАЇ-
СА ЛЕОНІДІВНА. За фахом перукар, про-
те вже три роки працює у їдальні. Готувати 
їсти любить ще змалечку, говорить, що не-
має страви, яку б вона не змогла приготу-
вати. Зізнається: експериментувати не в її 
правилах, зазвичай готує за перевіреними 
рецептами. Особливо полюбляє страви  за-
печені у духовці. Любов до кулінарії успад-
кувала жінка від своєї матері Марії Василів-
ни. Розповідає, що і сьогодні часто вдається 
до матусиних порад, адже мешкають ра-
зом. У сім’ї  Раїси Леонідівни найбільше по-
любляють прості страви - кашу на молоці та 
суп із полтавськими галушками і … пиріжки 
із халвою. Останні господиня випікає лише 
у печі.
Рецепт від трощанських кухарів:

КАРТОПЛЯ ЗАПЕЧЕНА В ДУХОВЦІ

4 великі картоплі; 100 г вершково-

го масла; 100 г сиру твердих сортів; 

20 мл соняшникової олії; 20 г свіжого 

кропу; сіль.

Неочищену картоплю миють, обсушують 
серветкою, змащують маслом і загортають 
у 3 шари фольги. Підготовлену картоплю 
випікають при 200°С, годину або трохи біль-
ше, якщо картоплини дуже великі. Запечена 
в духовці картопля в мундирі повинна охо-
лонути, потім її наполовину розгортають, 
відгинаючи краї фольги.На кожній картоплі 
роблять поперечний розріз, половинки кар-
топлі розкривають. Виделкою перемішують 
гарячу м’якуш і відразу ж додають масло і 
сіль. Вміст кожної половинки знову перемі-
шують, посипають натертим сиром і кропом.
Далі можна додавати по ложці будь-якого 
наповнювача: сосисок, обсмажених з цибу-
лею, морепродуктів в лимонному соку, пе-
чериць зі сметаною, солоної червоної риби 
та інших.

ТОВ «Агролайн-Україна», що у с. Липне, 
славиться своїми духмяними хлібами, спе-
ченими дбайливими руками РИБАК  ОЛЕ-
НИ ЛЕОНІДІВНИ. Скільки отих запашних 
хлібин перемісила ця молода господиня 
сьогодні і не пригадає, бо пече їх скрізь:  
на роботі і вдома. «У чому ж секрет випіч-
ки», – цікавлюся у кухаря? У відповідь чую: 
«Я тісто   відчуваю. Скільки себе пам’ятаю 
заміс роблю тільки руками, не довіряю, ані 
міксеру, ані іншим технологіям. Від того, 

як хліб замісиш – таким він і вдасться». 
Кулінарією захоплюється, каже, що немає 
такої страви, яку б вона не змогла б при-
готувати.  Найбільше до вподоби господині 
варити голубці, рецепт яких у її сім’ї переда-
ють із покоління у покоління. Знаючи талант 
мами до тіста, донечка Вікторія любить ма-
мині   вареники із сметаною і сиром, їх Оле-
на готує частенько. Для читачів «Мій Кусто» 
Олена вперше поділилася своїм власним 
рецептом хліба:

 500 мл теплої води, 50 г дріжджів, 1 

ч.л. солі з чубком, 1 ч.л. цукру з чубком, 

2 ст.л. олії, 800 г борошна

У теплій воді розчиняю дріжджі, сіль, цукор. 
Поступово додаю добре просіяне борошно 
і олію. Я вимішую тісто руками 8-15 хвилин. 
Потрібно досягнути моменту, коли тісто 
буде вільно відставати від рук. Кількість бо-
рошна для цього рецепту може змінювати-
ся залежно від його якості, але не набагато. 
Вимішане тісто накриваю рушником і став-
лю в тепле місце на 30 хв, щоб підійшло. 
Потім розподіляю його у форми, змащені 
жиром і посипані борошном, знову ставлю в 
тепле місце на 20-40хв. Тим часом нагріваю 
духовку до температури 230 градусів. Печу 
хліб 15 хв при 230 гр., потім зменшую до 
200 гр і печу ще 25хв., хліб повинен добре 
зарум’янитися. Виймаю спечений хліб з ду-
ховки, перевертаю форму і стукаю по дну 
хліба, повинен йти такий глухий звук. Це 
означає, що хліб добре пропікся всередині.
Звичайно, я гарячий хліб одразу не нарі-
заю, а даю йому відпочити мінімум годину. 
Спробуйте: у вас також вийде!

 НАШІ ДБАЙЛИВІ ГОСПОДИНІ

Карасевич Олександра Михайлівна

Рибак  Олена Леонідівна

Харчук Раїса Леонідівна
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ 

ЗУСТРІЧАЮТЬ 

НАШІ НАЙПОВАЖНІШІ 

ПАЙОВИКИ 

У ЛИСТОПАДІ:

90- річчя – АНТОЩУК Ганна 
    Улянівна – жителька  Галіївки; 

         90- річчя – КОЗАК Акіоніда 
Матвіївна – жителька  Бурковець;    

85-річчя  – СТИРНИК Ніна Петрівна 
– жителька  Іванополя;  

95-річчя  – КРЕМІНСЬКА Яніна 
Войцехівна – 

        жителька   Старої Гути;  

85-річчя  – ПЕТРАШ Михайло      
     Якович – житель Вільхівця;  

85-річчя  – ДОМБРОВСЬКА Лідія 
Павлівна – жителька Скоморох;   

85-річчя  – КЛИМЧУК Анатолій    
Степанович – житель Пряжева;  

90-річчя  – ЧУМАЛЬЧУК Василь 
Григорович  – житель Сінгурівсь-  
  кого старостинського округу;  

  85-річчя  – ГАРБУЗЮК Семен 
Лук’янович  – 

             житель  с.  Липне  

Комапнія Кусто Агро щиро 

вітає ювілярів: нехай в душі во-

гник радості та надії не гасне, 

нехай буде стабільним здоров’я, 

бажаємо з посмішкою і натхнен-

ням зустрічати новий день, ба-

жаємо сімейної теплоти й ро-

зуміння, довгих щасливих років і 

добробуту. 

«Мій Кусто», газета компанії. № 8, листопад 2021. Тираж: 3000 екземплярів. 

Головний редактор: Тальянчук Оксана. 

Віддруковано у друкарні-видавництві «Твори»: м. Вінниця, Немирівське шосе, 62-А.
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НАШІ ДОБРІ СПРАВИ 
 Для Кусто Агро громади і їх підтримка є 

одним із основних завдань. Жодне звер-

нення не залишається поза увагою ком-

панії, а кількість добрих справ, зробле-

них кустовцями для розвитку населених 

пунктів та покращення добробуту людей 

щоразу зростає. Так, нещодавно СТОВ 

«Ліщинське» надало матеріальну допом-

огу в розмірі 3000 грн КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Новогуйській ОТГ, для 

підтримки малозабезпечених, одиноких, 

непрацездатних, сімей з дітьми, які пере-

бувають у важкому матеріальному стано-

вищі. Традиційною стала допомога Кусто 

Агро у проведенні свят. Сповна усвідом-

люючи, що у наш складний час село зали-

шається осередком українських традицій і 

духовності, а місцеві свята, як ковток радо-

сті та позитиву, об’єднують дорослих і ді-

тей, компанія завжди долучається до про-

ведення свят й урочистостей у громадах.. 

Ось і нещодавно на прохання Профспіл-

кової організації Любарської ОТГ була на-

дана матеріальна допомога в розмірі 1500 

грн для нагородження ветеранів праці до 

Дня працівників сільського господарства 

України. ТОВ «Агролайн-Україна» надало 

Любарській ОТГ матеріальну допомогу в 

розмірі 51 750 грн на фінансування заходів 

з розвитку інфраструктури та проведення 

робіт по благоустрою територій населених 

пунктів, що входять до складу ОТГ.

 Не відмовляють у компанії і релігійним 

громадам – церковній  громаді с.Грушків-

ці ТОВ «Калинівський Агрохім» надав ма-

теріальну допомогу на закупівлю будівель-

них матеріалів в розмірі 2 250 грн.

Це лише невеличка частина прикладів 

того, як компанія сповідує соціально від-

повідальний бізнес, підставляючи своє 

плече громадам та їхнім мешканцям.

  

Калина є чудовим засобом для про-

філактики серцево-судинних захворювань 

і застосовується при лікуванні гіпертонії 

і атеросклерозу. Калина допоможе легко 

позбутися застудних захворювань і очисти-

ти організм від шлаків. Сік ягід цієї росли-

ни також застосовують для профілактики 

онкологічних захворювань. Чай з калини 

чудово тонізує організм, знімає втому і 

допомагає при лікуванні неврозів, сприяє 

швидкому одужанню при застуді, а також 

має потогінні й сечогінні властивості.

При підвищеному тиску рекомендується 

натще з’їдати по столовій ложці протертої з 

цукром калини або випивати по чайній лож-

ці свіжого соку ягід. До речі, останній знімає 

головний біль, тому його можна запросто 

застосовувати замість анальгетиків. З до-

помогою соку калини також можна виліку-

вати безсоння, якщо щовечора перед сном 

випивати по 50 мл цього чудодійного на-

пою.

Також його можна використовувати для 

лікування різних жіночих захворювань, 

включно із хворобливими менструаціями й 

ерозією шийки матки. У першому випадку 

свіжий сік пити натщесерце по чайній ложці 

1-2 рази на день, починаючи процедури за 

тиждень до менструації. А в другому — сік 

рекомендується змішати з рівною кількістю 

меду. Отриманий засіб приймати протя-

гом місяця 

тричі на 

день перед 

їдою. При-

чому почи-

нати слід з 

0,5 чайної 

ложки пер-

шого тиж-

ня, поступово збільшуючи дозу до 1 столо-

вої ложки до кінця четвертого тижня.  

Свіжі і протерті з цукром ягоди калини 

прискорюють лікування туберкульозу і жо-

втяниці, підвищують апетит, виводять шла-

ки з організму, зміцнюють мускулатуру киш-

ківника. Для цього слід вживати їх щодня.

Дуже важливою властивістю калини є те, 

що вона практично не викликає алергії.  

 Калину не рекомендують вживати вагіт-

ним, оскільки сік ягід містить речовини, які 

є аналогом жіночих гормонів. Підвищений 

їх уміст у крові може спричинити передчас-

ні пологи.Також не варто захоплюватися 

нею людям, які мають знижений артеріаль-

ний тиск. Протипоказана калина й тим, хто 

страждає на хронічні захворювання нирок 

і має підвищену кислотність шлункового 

соку. А також людям із різними захворю-

ваннями крові, зокрема, тромбофлебіт і 

лейкоз.

КАЛИНА – ЗАСІБ ВІД НЕДУГ


