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Дорогі пайовики Кусто Агро, 

жителі усіх населених пунктів, 

де проводить діяльність наша компанія, 

шановні колеги! 

Прийміть найщиріші вітання 

з Новим роком 

та Різдвом Христовим!

Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і 

сподівань – принесуть Вам і Вашим родинам 

добро, мир і достаток.  Бажаю, щоб у 

Новому році Вам вдалося зробити Все те, 

про що так давно мріяли. Вірю, що й у 

2022-му Ви й надалі відчуватимете  турботу 

колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, 

міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших 

бажань. Нехай ці веселі свята 

принесуть у Ваш дім радість, затишок та 

добробут, а наступний  рік стане для нас 

роком миру, злагоди та процвітання.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

                                 Алішер ТЯЖИН,

                      Генеральний директор Кусто Агро

Напередодні Новорічних та Різдвя-
них свят учасники гуртку «Ладовиці» 
Глинівецького ліцею вітають всіх з прий-
дешніми святами. Особливі слова вдяч-
ності за постійну підтримку та допомогу 
адресують ТОВ «СП «Спіка» (керівник 
Ігор Гінайло), та усьому колективу ком-
панії Кусто Агро.

Хай в році Новім, 

при святому Різдві

Всі мрії сповняться –

давні й нові.

Хай пісня не зникне у рідному краю,

калина хай квітне в зеленому гаю!

Хай ріднеє слово серця зігріває,

А наша Вкраїна нехай процвітає!

Хростос ся рождає!

Хай лунає сміх у кожній хатіХай лунає сміх у кожній хаті
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Напередодні зимових свят хо-

четься загадати приємні моменти, 

яскраві факти та досягнення мар-

кетингового сезону 2020/21 роботи 

елеваторного напрямку. Ми уро-

чисто розпочали сезон 2020/21 на 

структурному підрозділі Жмеринка, 

зустрічали зерно пшениці гучними 

оплесками, короваєм, музиками та 

великою родиною Кусто Агро. Прий-

мання першого урожаю – це досить 

хвилюючий момент для кожного з 

нас, і з кожним роком це хвилюван-

ня не згасає. Кожен із працівників з 

високою відповідальністю і відда-

чею приступає до виконання своїх 

обов’язків та з гарним настроєм за-

пускає в життя великий металевий «гігант», 

що прокидається після технічного сну до 

роботи. Основна задача – здійснити ряд по-

слідовних процесів по прийманню, техноло-

гічній доробці (сушінню, очищенню), збері-

ганню та відвантаженню зерна. Ми повинні 

працювати, як годинник, без зупинок, поло-

мок та непорозумінь. І можу із впевненістю 

сказати, що нам це вдається. 

Великий штат працівників Елеваторної 

компанії представлений майстрами, ла-

борантами, операторами, електриками, 

машиністами, охоронниками-ваговиками, 

бухгалтерами, трактористами, слюсарями, 

зварювальниками, які сумлінно працюють 

над збереженням основного активу ком-

панії і кожен з них заслуговує окремої ува-

ги. Все починається із кадрів, а вони у нас 

особливі. Як сказав один відомий бізнесмен: 

«Насолоджуйтеся тим, що ви робите, і ви 

ніколи в своєму житті не будете працювати». 

Нам пощастило: ми поєдналися сумлінним 

ставленням до роботи в колективі, так пра-

цюємо, створюємо, креативимо і драйвимо 

роботу важких агрегатів та механізмів. Нади-

хає нас у такому підході до роботи Генераль-

ний директор – Алішер Тяжин, коли ставить 

в пріоритет культуру та цінності, з якими ми 

крокуємо на професійній ниві. 

Активний сезон приймання елеватори 

Жмеринки, Козятина та Росоші завершили 

успішно і повністю. Розмістили на зберігання 

зерно, яке було зібрано із полів Кусто Агро 

Фармингу в розрізі таких культур, як пшени-

ця, ріпак, соняшник, соя, кукурудза. На якість 

ранніх зернових в нинішньому сезоні не 

скаржилися: зерно йшло з базисними показ-

никами і в переважній більшості не вимага-

ло підробітку, представники пізньої зернової 

потребували сушіння і очищення. Експери-

ментували і вводили додаткові технологіч-

ні маневри приймання і сушіння зерна для 

збільшення потужності по прийманню, прак-

тикували вибірковий аналіз якості зерна із 

одного поля в режимі реального часу, здійс-

нювали переадресацію авто між елеватора-

ми для уникнення накопичення на воротах 

та оптимізації загальної логістики.

Зерно ранніх культур прийнято та відван-

тажено повністю, окрім зерна, що закладено 

на тривале зберігання по торговій стратегії. 

Продовжуємо роботу над соняшником та 

кукурудзою, дбаючи про якість 24/7 та здій-

снюючи планові відвантаження відповідно 

до вимог експортних контрактів. Зима/весна 

для елеватора – це завжди початок сезону 

закупок та технічного обслуговування облад-

нання. Особливу увагу в цей час необхідно 

приділяти завчасному проведенню підготов-

чих і ремонтних робіт в період простою, над 

чим ми активно працюємо всією командою.

Збір урожаю зернових формувався у до-

сить турбулентних умовах. На витривалість, 

роботу елеваторів перевіряли зовнішні фак-

тори, які суттєво впливають на економічну 

ефективність, оперативність, основними з 

яких є: введення нових правил габаритно-ва-

гового контролю, які  повпливали на кількість 

зерна, що приймається за добу і витрати 

часу на обробку 1 транспортного засобу; 

підвищення вартості газу, агресивна політи-

ка постачальників в частині балан-

сування; відтермінування збирання 

урожаю із покультурною накладкою;

підвищення вартості металу; неста-

більна зернова логістика в частині 

відвантаження в активний сезон.

У таких складних умовах діяль-

ність елеваторів має максимально 

адаптуватися до змін та визначати 

оптимальний шлях для ведення го-

сподарської діяльності, що досить 

складно вдається в фазі активного 

приймання. 

 Поточний сезон був особливий, із 

викликами та несподіванками, експе-

риментами та ризиками, помилками, 

висновками та важкими рішеннями. 

Особисто за активність та результати хочу 

відзначити рекордсменів Елеваторної ком-

панії: за максимальний об’єм зерна розмі-

щений на зберігання та відвантажений в 

активний сезон – структурний підрозділ Жме-

ринка; за максимальний добовий об’єм по 

прийманню – структурний підрозділ Козятин; 

за максимальний об’єм зерна розміщений в 

полімерних зернових рукавах - структурний 

підрозділ Росоша.  Немає кращих серед вас, 

тому що всі у нас найкращі. 

Напередодні Нового року хочу від усього 

колективу Елеваторної компанії подякувати 

за підтримку та супровід усій великій родині 

Кусто Агро. Цінність в тому, що ми є один у 

одного і чесно робимо спільну справу, яка 

поєднує нас, як у професійному, так і в мо-

ральному сенсі. 

Настає Новий рік – час для нових викликів 

та перемог, цікавих злетів та підйомів, знай-

омств та експериметів. Ми відкриваємо но-

вий і, впевнена, захопливий розділ в житті 

Кусто Агро. 

Бажаю усім легкості, зваженості, мудрості, 

енергійності, впевненості та віри.  Нехай цей 

рік буде роком здійснення мрій і втілення в 

життя всіх заповітних бажань! Нехай у кож-

ного з нас у цьому році буде якомога біль-

ше щасливих днів. Бажаю добра, щирості і 

милосердя навколо, любові і щастя в родині! 

Справедливості і свободи, рідній Україні! 

З Новим роком та Різдвом Христовим!

З повагою директор Ліна Веремій та 

Елеваторна компанія Кусто Агро.

«З ЛЮБОВ’Ю ДО ЗЕРНА!», – З ПОВАГОЮ 

ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ КУСТО АГРО
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На СП «Жмеринка» працює дружній і 
злагоджений колектив, який щоденною 
працею доводить свою відданість справі, 
одноголосно зазначаючи, наскільки ком-
фортно працювати тут. Із задоволенням  
розповідають про командний дух, що до-
зволяє оперативно розв’язувати виробничі 
питання, та комфортні умови праці. Серед 

кращих із кращих на СП «Жмеринка» на-
чальник лабораторії Рєзнік Лідія. На еле-
ваторі працює з перших днів. Достеменно 
знає особливості зберігання ріпаку, пшени-
ці, сої, соняшнику й кукурудзи. «Із зерном 
потрібно постійно працювати. Аби воно 
відповідало вимогам контракту,  його слід 
вміло  доглянути й оздоровити», – зазна-
чає. Відповідальність, професійність і сум-
лінність – ось основне, чим керується у 
своїй роботі. Іноді доводиться затриматися 

на робочому місці, а іноді й без вихідних 
працювати. Але Лідія Володимирівна не 
нарікає, адже любить справу,  яку робить. 

Не менше відповідальності за якість уро-
жаю лежить і на апаратнику оброблення 
зерна Денису Токарчуку. Транспортуван-
ня і сушка нового урожаю знаходиться 
під пильним його контролем, адже кожен  
сорт, з його слів, потребує особливої уваги. 
Свого часу закінчив Вінницький аграрний 
університет, за фахом кібернетик. І сьогод-
ні використовує свої знання тут, на елева-
торі. Іноді навіть вносить свої пропозиції 
для покращення виробництва. Що особ-
ливо імпонує, керівництво компанії дослу-

хається до слушних пропозицій.   Дружина 
Марта   трудиться поруч  лаборантом. Ра-
зом ще зі студентських років. Працювати у 
компанії подобається подружжю й іншого 
місця роботи для себе не уявляють.

Усе збіжжя, вирощене дбайливими рука-
ми аграріїв Кусто Агро, проходить через 
руки машиніста авторозвантажувача Сер-
гія Муравського. При цьому йому, як ніко-
му іншому, потрібно дотримуватися техніки 
безпеки, аби життю і здоров’ю водія нічо-
го не загрожувало. Напевне, завдяки його 
відповідальності до виконання посадових  
обов’язків, нещасні випадки тут відсутні. 
«Спочатку було важко, – зізнається, – не-
відомі умови праці, сучасні технології – все 
це викликало страх, але з часом страх змі-
нив досвід. І сьогодні роботою задоволе-
ний».  

Справжнім старожилом на елеваторі 
є Мельник Микола. Це сьогодні він ма-
шиніст-електролебідник, а коли підприєм-
ство розпочинало свою роботу, особисто 
брав участь у його будівництві. Оптиміст 
по життю він в усьому намагається знайти 
позитив, каже, що гумор дозволяє виріши-
ти чимало проблем.
  

 

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ
Одним із провідних напрямків компанії Кусто Агро 

є елеватори. Про те, як важливо вирощений урожай 
правильно доглянути й зберегти говорити зайве. 
Сьогодні розповімо про тих, хто докладає максимум 
зусиль, аби зерно у відповідній якості вчасно потра-
пило до споживача, про кращих з кращих виробнич-

ників цього напрямку. Попри те, що польові роботи 
закінчені, на елеваторах сьогодні цілодобово кипить 
робота: доглядають, оздоровлюють, відвантажу-
ють, ремонтують лінії тощо. І за всім цим стоїть 
чимала команда працівників, об’єднаних спільною 
ідеєю і любов’ю до справи, яку роблять.

Лідія РЄЗНІК, начальник лабораторії 

Сергій МУРАВСЬКИЙ,
машиніст авторозвантажувача 

 Микола МЕЛЬНИК, 
машиніст-електролебідникДенис ТОКАРЧУК, 

апаратник оброблення зерна 
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Так само дружнім і досвідченим є колек-
тив СП «Росоша». Робота тут нічим не 
відрізняється від інших елеваторів. Так 
само приймають, розвантажують зберіга-
ють і відвантажують зерно, проте тепло, 
з яким працівники відгукуються про під-
приємство, вражає.

Досвідчений енергетик Кухарчук Юрій 
зазначає: «У нашому колективі особливо 
імпонує командний дух, тут один за всіх і 
всі за одного, а це не може не подобати-
ся». Розповідає  про достойні умови праці, 
сучасний підхід до роботи, та про високий 
рівень технологій, який чи не щороку змі-

нюється  на краще. «Колись, – пригадує, –
на елеваторі у дві зміни працювало майже 
80 осіб. Зерно лопатами підбирали. Сьо-
годні тут все автоматизовано і  комп’юте-
ризовано. Одна людина здатна виконати 
всі операції від приймання – до відван-
таження зерна». Роботою задоволений, 

зізнається, що іншої годі й бажати.
З ним погоджується Лоюк Оксана, тех-

нік-технолог. На елеваторі працює із 2013 
року. Може годинами спостерігати за  кон-
тролем і якістю зерна. «Відповідальна, 
сумлінна і високопрофесійна», – саме так 
характеризують її у колективі. А її портрет 
одноголосно вирішили занести на Дошку 
кращих кустовців.

Не відстають від колег і Гнатюк Сергій,  
оператор  оброблення зерна, який керує 
всім великим механізмом елеватора та 
слюсар-ремонтник Леонід Філіпченко. До 
речі, поруч з ним трудиться двоє його синів 

Олексій і Сергій, які в усьому беруть при-
клад із батька.
 Своєрідним підсумком року, що минає, 
для дружнього колективу СП «Росоша» є 
новорічний  корпоратив, який обов’язково 

зустрічають гуртом і цей рік не виняток, ко-
лектив для них, зізнаються, немов друга 
родина.  

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

Юрій КУХАРЧУК, енергетик

Оксана ЛОЮК, технік-технолог

Леонід ФІЛІПЧЕНКО, 

слюсар-ремонтник 

Сергій ГНАТЮК, 

оператор оброблення зерна

Новоріччя є одним із найулюбленііших свят і 
для усіх працівників СП «Козятин», яких об’єд-
нує робота у Кусто Агро і відданість підприєм-
ству. 

Наприклад, Леся Пономарьова, заступник на-
чальника виробничо-технічної лабораторії,  най-
більше задоволення отримує спостерігаючи за 

виробничими процесами, коли бачить позитив-
ний  результат  своєї праці.   Виконувати  поса-
дові обов’язки сумлінно і відповідально – її жит-
тєве кредо. 
                        
                                   Закінчення 5-й сторінці.
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 Попри далеко не дитячий вік, Л. Поно-
марьова і досі вірить у новорічну  казку.  
Переконана: вона обов’язково здійснить-
ся. Разом з чоловіком і дітьми Дмитром і 
Діанкою обов’язково готує новорічні сюр-
призи під ялинку.
 Зварник Станішевський Ігор так сам лю-
бить Новорічні свята, які обов’язково зу-
стрічає у колі родини. Незважаючи на те, 
що надворі час інновацій і комп’ютеризації, 
але роботи фізичної не вдається уникнути. 
Сьогодні  ремонтують транспортери, ви-
конують зварювальні роботи металокон-
струкцій. І якби була можливість змінити 
спеціальність, категорично відповідає так 
само обрав би цю професію, адже мріяв  

про неї ще з дитинства. Свого часу батько 
був зварником.

Антін Ординський, машиніст-автомобіле-
розвантажувач, каже: «Вивантажити пра-
вильно зерно справжнє мистецтво. Робота 
не важка, коли її любиш». Такої ж думки і 

Томчак Павло, апаратник обробки зерна.  
Сушіння, приймання і подача зерна – його 
основне завдання. Найбільше імпонує пра-
цівнику   керівництво, яке завжди відкрите 
до працівників.  
   
У дні Новорічних та Різдвяних свят усі 
працівники зичать своїм колегам міц-
ного здоров’я,  добробуту і щастя, а 
компанії Кусто Агро – великих прибут-
ків і процвітання.   

ПРО КРАЩИХ СЕРЕД КРАЩИХ

Леся ПОНОМАРЬОВА, 
заступник начальника 
виробничо-технічної лабораторії

Ігор СТАНІШЕВСЬКИЙ, зварник

Антін ОРДИНСЬКИЙ, машиніст
автомобілерозвантажувача

Павло ТОМЧАК, 
апаратник обробки зерна   

Традиційні подарунки до Дня святого Миколая отримали всі 
школярі та вихованці Дошкільних закладів, де орендує зем-
лі компанія. Подарунки вручили представники  місцевих під-
приємств, а також адресували малечі привітання з прийдешніми 
Новорічними та Різдвяними святами, бажали міцного здоров’я, 
успаіхів у навчанні бути добрими та слухняними дітьми. У свою 
чергу дітки дякували гостям, дарували їм святковий настрій, 
звеселяючи веселими піснями та запальними танцями.
На фото: вітання приймають наймолодші мешканці 
села Сінгури.

Через поле, через гай 
іде до діток Миколай
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Щедрий Миколай завітав напепредодні 

Новорічних та Різдвяних свят до рятуваль-

ників 36 державного рятувального поста 2  

державного рятувального загону ГУ ДСНС 

у Житомирській області (смт. Червоне).  

Керівництво  «СП «Спіка», зокрема Ігор 

Гінайло,  вручило  електричний водона-

грівач для покращення побутових умов 

особового складу. Пожежники обслугову-

ють населені пункти Червоненської грома-

ди, де обробляє землі ТОВ «СП» Спіка»: 

Глинівці, Великі Мошківці, Забара, Котівка.

Рятувальники щиро вдячні за увагу та ще-

дрий дарунок благодійникам. Відтепер, 

перебуваючи на надзвичайних подіях,  ря-

туючи життя людей, вони знатимуть: після  

важкої праці на робочому місці їх чекають 

гарні умови, які стали ще комфортнішими.

 Також підприємство придбало посуд і 

електродуховку у дитячий садочок  села 

Глинівці.

А ще не забули привітати із ювілеєм міс-

цеву жительку  пайовика Маринич Антоніну 

Григорівну, яка днями відсвяткула 80-річ-

ний ювілей.

ГАРНІ ЮВІЛЕЇ 

ЗУСТРІЧАЮТЬ 

НАШІ НАЙПОВАЖНІШІ 

ПАЙОВИКИ У ГРУДНІ:

80-річчя – МАРЧУК Ольга Іванівна – 
жителька Трощі;

85-річчя – ПШЕНИЧНИЙ Сава 
Павлович – житель Лихосілки; 

90-річчя – СОЛОМАХА Микола Кири-
лович – житель  Іванополя 

85 - річчя – ГРУЗЄВА Катерина Пав-
лівна – жителька Ставчан;

95 - річчя – ПРУС Ганна Дмитрівна – 
жителька Старої Гути;

85 - річчя – БРЕЗІЦЬКИЙ Микола 
Мартинович – житель Вільховець;  
95 - річчя – МОРОЗ Варвара Гри-
горівна – жителька  Грушковець;

95 -річчя – ВОЙТЮК Ганна Адамівна  
– жителька Сінгурівського 

             старостинського округу;  
80-річчя – ПЕТРИК Микола Арсентій-

ович  – житель с. Сінгурів; 
80-річчя – Яременко Олексій Лук’яно-

вич – житель Пряжева;  
80-річчя – Маринич Антоніна Гри-
горівна  – жителька  Глиновець

Комапнія Кусто Агро щиро 

вітає ювілярів і бажає:  багато 

щастя і добра багато. Хай буде 

світлим кожен день в житті. Хай 

негаразди завжди обминають 

хату, хай буде легко Вам впе-

ред іти. Нехай минають завжди 

всі турботи, і хай приносить 

радість кожний день. 
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ГАРНІ СПРАВИ СПІКИ

Астрологи стверджують, що 2022 рік буде для більшості знаків наба-

гато вдалішим, ніж 2021 рік. Багато людей досягнуть значних успіхів 

у різних галузях. Звичайно, деяких людей очікують розчарування і 

помилки. Це буде пов’язано з протиріччями в характері.

2022 рік насичений несподіванками, переважно з успішним резуль-

татом. Оскільки Тигр володіє невичерпною енергією і може долати 

будь-які перешкоди, він сприятиме людям, які вміють ставити цілі і 

досягати результатів. Також він буде на боці тих, хто прагне нових 

знань. У наступному році можна сміливо починати опановувати нові 

заняття і змінювати професію. Успіх чекатиме на всіх, хто навчатиметься і прагнутиме 

дізнатися щось нове. Тигр любить ризикувати, тому він буде спокійно приймати різні 

авантюри. Зважаючи на стихію року, рекомендовано пити якнайбільше якісної води.  

Фінансові справи вимагатимуть розсудливості: поєднання бравади з відчайдушністю 

може дати непередбачуваний результат.

 Яким буде рік Водяного Тигра


