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НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ ФРОНТІ
На полях Кусто Агро прохо-

дить жнивна кампанія. В умо-
вах військової агресії росії наші 
аграрії продовжують невтомно 
працювати на рідній землі для 
забезпечення продовольчої 
безпеки. Попри війну та пов’я-
зані з нею труднощі, комбайни 
компанії вчасно вийшли в поле 
на збір цьогорічного урожаю.    
«Погода та стан культур, що є 
основними рушійними чинни-
ками жнив, радують. На жаль, 
війна в країні спонукає робити 
всі справи швидко і з макси-
мальною віддачею», – говорить 
Володимир Сірий, заступник 
Генерального директора з ви-
робництва. Зерно виглядає 
добре то ж очікують непогані 
показники врожайності. Техніки 
для проведення збиральних 
робіт також достатньо. Кусто 
Агро має власні зернозбираль-
ні комбайни та потужний ав-
топарк. Автівки доставляють 
зерно на елеватори, де його ре-
тельно перевіряють у власних 
лабораторіях, сушать та збері-

гають. Водія першого вантаж-
ного автомобіля із зерном тут 
традиційно зустріли хлібом на 
українському рушнику. 

Ріпак закінчили, домолоти-
ли й пшеницю. На черзі гречка, 
яку,  нагадаєм, вперше посіяли 
у компанії, і вона сьогодні ра-
дує око своїм цвітом. Щоб уро-
жай 2022 був вдалим, у Кусто 
Агро прискіпливо звертають 
увагу на кожен елемент аграр-
ної технології, який дозволить 

знизити витрати на обробіток 
поля, вирощування культур 
та забезпечить максимальну 
ефективність. На технологіях 
тут не заощаджують, вчасно 
і в повному обсязі проводять 
обробіток рослин та підживлю-
ють. Насіння, засоби захисту 
рослин та добрива у виробни-
цтві однаково використовують 
як європейських так і вітчизня-
них виробників. Відтак цвіте 
гречка, дозріває соя, відцвітає 
соняшник – отож відпочивати 

ніколи, потрібно якнайшвидше 
дати лад цим культурам. От 
тільки б погодні умови не стали 
на заваді.

Паралельно у Кусто Агро 
триває  посівна кампанія. Закін-
чили посів озимого ріпаку на 
площі понад 2000 га. Посівна 
кампанія проходить чудово, во-
логи вистачає, все підготовле-
но, техніка готова, насіння так 
само не бракує.

 Володимир Васильович ча-
сто буває на полях, та цього 
року, окрім аграрних техноло-
гій, насамперед звертає увагу 
на безпеку наших механіза-
торів, наголошує, аби вони не 
нехтували сигналом "Повітря-
на тривога" і дотримувалися 
безпеки праці, берегли своє 
життя і здоров'я. Отож за су-
часних обставин у Кусто Агро 
мусять пристосовуватися до 
багатьох викликів, але аграрії 
не нарікають, бо розуміють, що 
вони сьогодні перебувають на 
передовій продовольчї безпеки 
України.
 



2

№3 ЛИПЕНЬ 2022МІЙ

у цьому переконаний Гене-
ральний директор Кусто Агро 
Алішер Тяжин.  Про це він розпо-
вів Станіславу Шуму, директо-
ру та засновнику медіа ресурсу  
Aggek.net, а також повідав, як 
працює логістика, коли ти во-
лодієш  власними вагонами і чи 
вирішує це проблему переве-
зень. 

Всього вагонний парк ком-
панії нараховує 70 вагонів. Спо-
чатку було 20, потім придбали 
ще 50. «Перші вагони ми купи-
ли у Кременчуці. Я особисто їз-
див на завод і оглядав їх. Вони 
якісні і надійні. 50 придбали у  
Карпатах», - розповідає Алішер 
Тяжин.  У них, за словами Гене-
рального директора, було вкла-
дено близько 3,5 млн доларів. 
До війни цього було достатньо, 
аби повністю закрити цикл пе-
ревезень. І якби   земельний 

банк компанії збільшився до 30-
35 тис га, то, напевно, придбали 
б ще.  Але поки що не бачать в 
цьому сенсу. Враховуючи робо-
ту української залізниці, де вони   
можуть простояти на сорту-
вальній станції місяці. На його 
переконання, перевага вагонно-
го парку вагома,   головне  вміло 
застосовувати логістику, тоді не 
доведеться віддати   за неї  пів 
ціни. Її потрібно вибудовувати на 
правильних алгоритмах і розра-
хунках.    У будь-якому випадку 
перевозити збіжжя  залізницею 
вигідніше, аніж   вантажними ав-
томобілями.

На жаль, від початку повно-

м а с ш т а б н о г о 
вторгнення, ло-
гістика компанії 
ускладнилася, та   
не припинялася. 
З набагато мен-
шими оборота-
ми, але урожай  
їхав.  У перші 
місяці  війни ку-
стовцям вдалося 
вивантажити 10 
тис. тонн кукуру-
дзи. Це, звичай-
но, краще аніж 
нічого. Якщо 
раніше урожай 
прямував до 
портів Одеси, то 
з початком війни 
довелося шукати альтернативу 
через західний напрямок.  І з 
цим завданням у компанії впо-
ралися. «Від початку війни наші 

працівники розпочали вивча-
ти ринок, намагаючись знайти 
нові шляхи перевезення. Так 
ми знайшли польські компанії, 
яких зацікавили наші пропози-
ції», - говорить Гендиректор.   З 
минулорічного урожаю тут  за-
лишилося близько 30 тис. тонн 
кукурудзи, що становить 20% 
від всього зібраного. «Взагалі 
ми прогнозували, що на кінець 
маркетингового року на елева-
торах залишиться близько 35 
тис. тонн зерна. Ми навчилися 
планувати, і це допомагає у ви-
робництві, навіть у такий непро-
стий час», - говорить Генераль-
ний директор. Аби розпочати 

перевезення, довелося місяць 
чекати підтвердження плану. 
«На жаль, з цією проблемою 
цього року зіштовхнулося чима-
ло аграріїв», - говорить Алішер 
Тяжин. Отож, лише нещодав-
но    урожай 2021 року попряму-
вав залізницею у відповідному 
напрямку. Розвантаження ва-
гонів через війну в Україні також 
зазнало змін.   Майже в чотири 
рази зменшилися темпи розван-
таження і навантаження. Вагони 
прямують через різні станції, під 
час шляху формують склад,  а 
це  забирає чимало часу.  Якщо 
раніше один вагон обертався 
тричі на місяць, тобто перево-
зив тричі по 70 тонн зерна, то 
сьогодні у компанії вважають, 
якщо вагони повернуться через 

місяць-два, –  це буде гарним 
результатом. До всього, укр-
залізниця підвищила тарифи,  
раніше компанія сплачували 
250грн за тонну зерна - сьогодні 
на 70% більше.

Попри це, тут переконані, 
що власні вагони мають знач-
ні переваги у сільгоспвиробни-
цтві. Вони завжди є надійним 
плечем,  як власний комбайн, 
сіялка, культиватор. Це гарантія 
перевезення і, звичайно, це де-
шевше, аніж їх орендувати. Так, 
може бути низька кількість обо-
ротів, але в будь-якому випадку 
компанія не  залежить від експе-
дитора і не переплачує, а її зер-
но перебуває у її вагонах. «Ми 
маємо свій парк і ми ні від кого 
не залежимо», - підсумовує Алі-
шер Тяжин.

ПЕРЕВАГА ВЛАСНИХ ВАГОНІВ ВАГОМА, –
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Поки воїни на передовій три-

мають наш фронт, ми забезпе-

чуємо надійний тил. Вистояти 

в умовах війни – це зберегти 

робочі місця, наповнити бюд-

жет та підтримувати ЗСУ. Саме 

на це спрямовуємо свої зусил-

ля.  З 19 липня, згідно з Зако-

ном України "Про внесення 

змін до деяких законодавчих 

актів України щодо оптимізації 

трудових відносин", робото-

давці можуть не виплачувати 

заробітну плату своїм мобілізо-

ваним співробітникам, а тільки 

зберігати за ними робоче місце.

Компанія Кусто Агро прийняла 

рішення і надалі сплачувати 

середню заробітню плату коле-

гам-воїнам.

   Враховуючи, що 

наша країна пере-

буває у війні, надз-

вичайно  важливим 

є вміння наданвати 

першу невідкладну 

медичну допомо-

гу. Нижче подаємо 

склад індивідуаль-

ної медичної за-

гальновійськової 

аптечки, а також 

альтернативної. До 

аптечки входять: 

 1. Турнікет Combat

A p p l i c a t i o n 

Tourniquet (С-А-Т.), 

SOF Tourniquet, 

українського ви-

робництва: СПАС, 

СІЧ. Або джгути 

- джгут  Есмарха, 

SWAT-T – 1 шт. (ба-

жано - 2 шт.)

Найкращий той –-  

яким мієш правильно користуватися!!! 

2. Перев’язувальний пакет бандаж (Моток еластичного бинта 

+моток звичайного бинта) – 1 шт.

3. Кровоспинний бинт (декілька марлевих серветок різного розміру 

або моток звичайного бинта) – 1 шт.

4. Кровоспинний компресійний бинт (з гемостатиком)  (моток зви-

чайного бинта) – 1 шт.

5. Оклюзійна наліпка (розрізаний файл+лейкопластер) – 1 шт.

6. Регульований 

назофарінгіальний 

повітропровід з лу-

брікантом (бокове 

положення або ви-

сування нижньої 

щелепи) – 1 шт.

7. Скотч армований 

(бажано) – 1 шт.

8. Тактичні медич-

ні ножиці (ножиці 

з евроавтомобіль-

них аптечок) – 1 шт.

9. Термопокривало 

(укутати пораненого) – 1 шт.

10.Рукавички нітрилові (для власної безпеки) – 1 пара.

11. Маркер для нанесення інформації (кров пораненого) – 1 шт.

12. Пакетик з піґулками: протизапальне, антибіотик, знеболююче. 

Наприклад:

-  диклофенак натрія 75 мг.

-  ципрофлоксацин (гатифлоксацин) 1 г.

-  парацетамол 1 г.

Хто бажає  може скачати безкоштовний онлайн додаток 

TacticMedAid в плеймаркетах, який допоможе вам у наданні пер-

шої невідкладної допомоги.

У компанії  Кусто Агроне не 

бояться експерементувати, а 

сміливо втілюють новітні техно-

логії у життя. І в цьому необияк 

допомагає техніка, адже у Кусто 

Агро розуміють, на скільки важ-

ливо бути впевненим, що устат-

кування працює безвідмовно. 

Так само  тут вміло продовжу-

ють використовувати інновацій-

ні рішення в точному землероб-

стві. 

 На одному із підрозділів Жи-

томирської області запустили 

обприскувач Case 4430 з техно-

логією безконтактних датчиків 

водіння по ряду для обробки со-

няшнику.

 Технологія Raven VSN та без-

контактні датчики дають змогу 

проводити обприскування по 

міжряддю, не пошкодивши рос-

лини  та зберігаючи потенціал 

врожайності.

ІННОВАЦІЇ У КУСТО АГРО

 ЦЕ МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН
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Сьогодні Україна перебуває в стані війни. Ворог жорстокий і 
підступний, не жаліє нікого і ніщо на своєму шляху. Наша україн-
ська армія гідно протистоїть набагато більшому по чисельності та 
озброєнню ворогу. Бійці ЗСУ стримують атаки ворога, а на деяких 
напрямках навіть переходять до контратак. Сьогодні весь цивілі-
зований світ, вся прогресивна громадськість виступає за Україну, 
підтримує її всіма силами та засобами.

Компанія Кусто Агро також не стоїть осторонь. З перших днів 
ми допомагаємо армії, територіальній обороні, переселенцям, а 
також робимо свою основну справу – сіємо пшеницю, соняшник, 
гречку, забезпечуючи таким чином продовольчу безпеку нашої 
країни.

Але реалії сьогодення такі, що допомагати потрібно і далі, щоб 
наші захисники були одягнені, взуті, нагодовані, забезпечені всім 
необхідним, щоб і надалі гнати ворога з нашої рідної землі.
Наша компанія розпочинає новий проєкт, який має назву Крауд-
фандингова платформа «Good Fiеlds». Це платформа для ма-

сового збору коштів на визначені цілі, які ви ставитимете у своїх 
проєктах. На дану платформі кожна зацікавлена особа може 
виставити свій проєкт для збору коштів і всі небайдужі люди бу-
дуть донатити на проєкт, який їм найбільше до вподоби. Кожен 
учасник матиме змогу простежити, яка сума коштів зібрана, куди 
вони направлені, на що витрачені. Збір коштів передусім плану-
ватиметься на допомогу ЗСУ, переселенцям і тим, хто найбільше 
її потребує.

Залучення широкого кола населення до збору коштів ще біль-
ше нас об’єднає і надихатиме, адже кожен зможе внести свою 
невелику часточку у велику перемогу українців у цій жахливій вій-
ні. І раді повідомити, що перший проект на допомогу ЗСУ, а саме 
збір коштів на придбання планшетів для мінометної батареї ТРО 
Вінницької області, вже реалізовано. Ми передали 3 планшети 
військовим напередодні їхнього відбуття на завдання. Віримо, що 
це допоможе їм нищити ворога та успішно виконати завдання. 
Ми різні - в цьому наше багатство!
Ми разом - в цьому наша сила і велич!
Детально ознайомитися з платформою, її цілями можна за поси-
ланням : http://goodfi elds.com.ua/

МИ РАЗОМ – В ЦЬОМУ НАША СИЛА І ВЕЛИЧ!

    ВОДУ в домашніх умовах 
можна очистити, вдаючись до 
заморожування.

Відстояну воду наливають 
у пластикову пляшку, але не 
до самого верху. Поміщають 
пляшку в морозилку. Через 
добу ємність із мерзлою водою 
виймають і дають відтанути. 
Для цього її потрібно поставити 

в каструлю чи миску, аби стікав 
конденсат.

Талу воду крізь трубочку зли-
вають у банку, залишаючи на 
дні пляшки рідини на 3-5 см — 
так звану важку воду. Якщо цей 
осад збовтати, то можна поба-
чити дрібні часточки.

Злита вода дуже чиста, про-
зора і смачна. Її допускається 

пити навіть сирою. Нею добре 
поливати кімнатні квіти. Тільки 
варто пам’ятати: зливати по-
трібно дуже обережно, а тру-
бочку тримати у верхньому шарі 
води, щоб не всмоктувалась із 
нижнього.

Капронову трубку для очи-
щення води можна придбати в 
аптеці.

ОЧИЩЕННЯ ВОДИ БЕЗ ФІЛЬТРА
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Кусто Агро соціально-орієнтована ком-
панія, для якої турбота про орендодавців 
була і залишається пріоритетною. Навіть 
в умовах війни кустовці не забувають про 
проблеми людей. Як завжди, готові прий-
ти на допомогу тому, хто її потребує. Не-
щодавно список добрих справ компанії 
помітно поповнився. У селі Дібрівка, Ма-
ловолицького старостинського округу за 
сприяння та матеріальної підтримки Кусто 
Агро облаштовано свердловину для забо-

ру води. Що дасть можливість по-
кращити водопостачання у насе-
леному пункті, зробити його більш 
сучасним та якісним.  Щоб забез-
печити можливість безпечного 
проведення шкільних та виховних 
занять під час оголошених повітря-
них тривог у новому навчальному 
році,   виділено кошти на облашту-
вання сховищ  (укриттів) для вихо-
ванців   ДНЗ "Сонечко" Ново-
ушицької громади (будівельні 
матеріали 3199 грн.), Мар-
кушівського ліцею та закладу 
дошкільної освіти «Пролісок» 
Райгородоцької громади (сан-
техніка 7987,50 грн.). Укриття 
у приміщенні ліцею слугува-
тиме  сховищем  і для жителів 
села, наших орендодавців. 
3 700 грн виділено для прид-
бання ліків на ФАП  с. Лихосілка 

Бурковецького старостинського округу. 
Медичний заклад довгий час не пра-
цював і лише тепер відновив  свою ро-
боту. Також Бурковецькій громаді було 
виділено кошти на придбання пального 
для забезпечення безперебійної роботи 
пожежного автомобіля на період жнив 
(1100 грн.). Громада с.Котівка зверну-
лася з проханням надати матеріальну 
допомогу на закупівлю будівельних ма-

теріалів для проведення внутрішніх робіт в 
капличці на місцевому кладовищі (5019,5 
грн.). Нагадаємо: капличку будували за ко-
шти місцевих жителів та небайдужих гро-
мадян, попри це, наша компанія надавала 
матеріальну допомогу на її будівництво та 
накриття. І вже на завершальному етапі 
для проведення внутрішніх робіт  так само 
не відмовила прихожанам. 

ОБЛАШТУВАЛИ СВЕРДЛОВИНУ І НЕ ТІЛЬКИ

Кусто Агро - надійний партнер! Компанія, незважаючи на важ-
кий військовий час, вчасно та в повному обсязі , виконує свої зо-
бов’язання перед орендодавцями. Це є основою для міцної та 
довготривалої співпраці між Кусто Агро та орендодавцями.  

Зараз на підприємствах холдингу триває видача зерна в рахунок 
орендної плати, на вибір - пшениця та кукурудза. Також ведеться 
розрахунок з орендодавцями в грошовій формі.

ТРИВАЄ ВИДАЧА ЗЕРНА
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ ЗУСТРІЧАЮТЬ НАШІ 

НАЙПОВАЖНІШІ 

ОРЕНДОДАВЦІ У ЛИПНІ:

із 90- річчям
Марію Іванівну  ЛИТВИНЮК, 
жительку села  Ставчани; 

із 85-річчям
Євгену Дмитрівну ДАШКЕВИЧ, жительку 

села  Ставчани; 
Ганну Дмитрівну ПРОКОПЧУК, жительку 
Суємецького  старостинського округу;

Олену Петрівну ЗАГЛАДЬКО, жительку Лі-
щинського старостинського округу; 

із 80-річчям
Михайла Омеляновича ЛИТВИНЮКА, 

жителя  села Ставчани;
Ольгу Петрівну ГАНДЗЮК, жительку  села 

Вільховець;
Ганну Антонівну ВОЙТЮК, 

жительку  Ліщинського 
старостинського округу;
Лідю Михайлівну СИНЯК, 
жительку села с. Волиця 

  Прийміть наші найщиріші побажання! Міц-
ного Вам здоров’я, особистого щастя, неви-
черпної енергії і наснаги у всіх справах. Хай у 
Вашому домі завжди панують мир і злагода, у 
серці – доброта, а у справах – мудрість та ви-
важеність. Нехай доля і надалі буде прихиль-
ною до Вас, даруючи радість життя, незрад-
ливу удачу, вірних і надійних друзів!

«Мій Кусто», газета компанії. № 3, липень 2022. 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.

    У ПЕРІОД цвітіння культури та й про-
тягом усього періоду плодоношення 
огіркам потрібен ретельний догляд. Від 
самого початку цвітіння ґрунт навколо ку-
щів завжди має бути помірно вологим. У 
цей час поливати слід рясно  рано-вранці 
або ввечері. Вода має бути відстояною, а 
не холодною. Не видаляйте пустоцвітів. 
Вони необхідні для запилення огірків. 

Одна з головних проблем при виро-
щуванні огірків — їх загущеність. Аби за-
побігти загущеності огірків, вдаються до 
пасинкування бічних пагонів. Їх ріст потрібно контролювати і при верти-
кальному вирощуванні, й при горизонтальному. Основні переваги прищи-
пування: — вчасне видалення пасинків сприяє хорошому розвитку коре-
невої системи.  Пасинкування допомагає рослини заощаджувати сили для 
подальшого росту і утворення більшої кількості плодів.

Отож коли рослини вже підросли, на них стали зав’язуватися плоди, а в 
пазухах листя з’являються пагони. Останні і потрібно видаляти, а листя за-
лишати. Прищипувати слід відразу, не чекаючи, поки пасинки витягнуться. 
На початку росту коренева система в огірка дуже поверхнева, і якщо за-
лишити перші пагони, то замість зміцнення коренів рослина витрачатиме 
сили на витягування стебел.

На наступному етапі росту в пазухах 3-5 листків залишаємо зав’язі, а 
бічні пагони прищипуємо. Огірки на основному стеблі залишаємо. Вище 
також залишаємо зав’язі, а пагони видаляємо після утворення на них 
першого листка. У період подальшого росту огірків на кожному ярусі з 3-5 
листків по висоті на пагонах залишаємо вже по 2 листки і зав’язі, вище — 
по 3 листки, затим по 4 й т. д.
     Зібравши врожай у нижньому ярусі, можна заглибити корінь. Треба роз-
чистити лунку і засипати стебло внизу компостом та землею. Це сприяє 
появі нових бічних коренів, що посилює ріст і плодоношення.

Дотримуйтеся режиму підживлень. Особливо, якщо надаєте перевагу 
органічним добривам, котрі потрібно вносити досить часто, для того, аби 
був ефект.
   Огірки, хоч і теплолюбні, та затінок у полудень для них буде вкрай до-
речним. На відкритих ділянках прийнято у міжряддях огірків висаджувати 
кукурудзу, яка служитиме і як куліса, і притінятиме ліану. Коли такого не 
зроблено, доцільно наламати зеленого гілля і покласти поверх уже зміцні-
лих дорослих кущів огірків.

Розпушувати землю навколо рослин не бажано. Краще замульчувати 
кущики (це, між іншим, і вологу допоможе довше утримувати) або просто 
регулярно підсипати навколо стебла свіжий пухкий ґрунт.

Вчасно збирайте врожай, не давайте зрілим огіркам надовго затримува-
тися на ліані. Інакше вони будуть тягнути з рослини живлення, яке могло б 
піти на формування нових плодів.

Зменште полив у прохолодну погоду. Якщо температура повітря нижче 
18ОС удень та менш як 15О уночі, то скоротіть частоту поливу. В цей час 
огірки пригальмовують розвиток і плодоношення, їм не потрібно багато во-
логи. Підживлення у не дуже теплу погоду також зайве.

Проводьте заходи від хвороб і шкідників. Зокрема, профілактичний 
результат дають обприскування «зеленим» або дігтярним милом. До 
того ж такий агроприйом нешкідливий для бджіл і людини. Мило ство-
рює на листі ефект прилипання, що не дозволяє повноцінно розвива-
тись і розмножуватися шкідникам. Обприскування рекомендується про-
водити раз на 2 тижні. 

ЩОБ ОГІРКИ
 РОДИЛИ ВСЕ ЛІТО


