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  Генеральний ди-
ректор Кусто Агро 
Алішер Тяжин міг 
після початку війни 
виїхати з України в 
більш безпечне міс-
це, як його просили 
рідні та знайомі, і вже 
звідти керувати ком-
панією. Та він цього 
не зробив. Не зміг 
покинути команду, 
бізнес, у який вкла-
дено 7 років життя, 
людей. Натомість у 
компанії  сіли, об-
міркували, як у таких 
умовах працювати 
далі, й активно вклю-
чилися у весняно-польові робо-
ти, розпочали допомагати армії 
та людям.

У ТОВ «Кусто Агро» сьогодні, 
можливо, як ніколи раніше, го-
стро розуміють всю необхідність 
своєї присутності у населених 
пунктах, де проводять діяль-
ність. Першочергово надають 
допомогу громадам та військо-
вим адміністраціям. Крім того, 
у ТОВ «Кусто Агро» не припи-
нили соціальних виплат, кожен 
орендодавець за потреби може 
отримати матеріальну допомо-
гу від компанії, а також орендну 
плату. «Ми завжди переймали-
ся проблемами наших орендо-
давців, громад, але сьогодні ми 
намагаємося бути ще ближчи-
ми до людей і по можливості 
допомагати у вирішенні постав-
лених завдань», – зазначають 
тут. На потреби Територіальної 
оборони було виділено паливо, 
вантажні та легкові автомобілі. 
А ще постійні гуманітарні ван-
тажі із речами найпершої по-
треби надходять тим, хто її по-
требує. «У Кусто Агро виділили 
100 тис. у.о. на потреби ЗСУ. Ми 
не афішуємо цю свою діяль-

ність, бо мені здається, що в 
такій ситуації повинні допо-
магати всі», - розповів у своєму 
інтерв’ю Latifundist.com Алішер 
Тяжин. До благодійності  Kusto 
Group активно долучилися біз-
несмени Казахстану та пред-
ставники Благодійного Фонду 
“Позитив-Уміт”. Так, днями ван-
тажні автомобілі із гуманітар-
ною допомогою від них прибу-
ли у Вінницю. Це тони товарів, 
серед яких продукти та дитяче 
харчування, медикаменти, в 
тому числі інсулін, засоби гігіє-
ни, а також 30 наметів. Допомо-
га передана Міжрегіональному 
координаційному гуманітарно-
му штабу та буде розподілена 
для мешканців постраждалих 
регіонів. У компанії щиро вдяч-
ні друзям та колегам з Казах-
стану, які у важкий час не зали-
шають людей без підтримки – а 
це головне! 
 «Агробізнесу та всім україн-
цям потрібно і далі боротися за 
праведне діло. Бо сьогоднішня 
війна — це боротьба не тіль-
ки за Україну, а й за свободу в 
усьому світі. Те, що стільки днів 
українці протистоять ворогу, 

— це все пов'язане не тільки 
з кількістю техніки та армії, а 
більше з силою духу. Українсь-
кий дух сильний! Це захоплює! 
Тож, як я міг 24 лютого покинути 

країну, яка стала моєю другою 
домівкою?!», – говорить Алі-
шер Тяжин.

 РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ
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Із набранням чинності Закону про ринок 
землі  українці все частіше почали цікави-
тись землею як об’єктом для інвестицій. 
Сьогодні спробуємо допомогти розібрати-
ся та ухвалити рішення про інвестицію в 
українську землю або ж, навпаки, відмови-
тися від такої ідеї на користь більш прива-
бливих інвестиційних активів.
 До 1 січня 2024 р. придбати земельну 
ділянку сільськогосподарського призначен-
ня  зможуть лише фізичні особи — громадя-
ни України. З 1 січня 2024 р. до ринку землі 
будуть допущені юридичні особи, учасника-
ми яких є виключно громадяни України. Пе-
ред посвідченням договору купівлі-продажу 
землі нотаріус проводить перевірку покупця.  
Всі розрахунки за договором купівлі-прода-
жу земельної ділянки проводяться виключ-
но в безготівковій формі.

 Максимальний об’єм інвестиції до 2024 
року може сягати не більше 100 га, з ура-
хуванням тієї площі земельних ділянок, що 
вже є у власності інвестора. З 2024 року до-
зволена сукупна площа земельних ділянок 
у власності однієї особи зросте до 10 000 га.
Особливістю земельної ділянки, що може 
бути придбана інвестором, є те, що вона 
зазвичай вже перебуває у довгостроковому 
користуванні фермерських господарств або 
на підставі договору оренди, або на підставі 
договору емфітевзису (ред. довгостроко-
ве, відчужуване та успадковуване речове 
право на чуже майно, яке полягає у надан-
ні особі користування чужою земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб 
з метою отримання плодів та доходів від неї 
з обов'язком ефективно її використовувати 
відповідно до цільового призначення). При 
цьому ви купуєте земельну ділянку, що вже 
перебуває у користуванні третьої особи. 
Внаслідок цього у вас з’являється статус не 
лише власника земельної ділянки, а й, на-
приклад, орендодавця, що наділяє вас пев-
ними правами та обов’язками.

При підготовці до посвідчення правочину 
з відчуження земельної ділянки на користь 
інвестора нотаріус зобов’язаний встанови-
ти коло осіб, які мають переважне право на 
її придбання (зокрема, орендар земельної 
ділянки). Своєю чергою власник земельної 
ділянки та нотаріус зобов’язані дотриматися 
процедури повідомлення орендаря (суб’єк-
та переважного права) про намір продажу 
ділянки та про його можливість скористати-
ся переважним правом на її купівлю.

Під час вибору земельної ділянки варто 
звертати увагу на її місце розташування, 
якісні властивості та ймовірні обтяження, а 
також перевірити продавця, орендаря та ін-
ших осіб, яких може торкнутися процес від-
чуження земельної ділянки. 

Згідно з даними Мінагрополітики поточна 
середньозважена ціна за 1 га землі сільсь-
когосподарського призначення становить 

трохи більше ніж 45 тис. грн. Звісно, ціна 1 
га землі суттєво різниться залежно від міс-
ця розташування земельної ділянки, якості 
її ґрунтів, інфраструктури, відсутності обтя-
жень тощо, — але має значення саме усе-
реднена ціна, що буде базою для подаль-
ших практичних розрахунків.

До прикладу, середня вартість  земельної 
ділянки 4 га наразі становить 180 тис. грн.
Які ж витрати, крім ціни, доведеться поне-
сти покупцю для її придбання?   Приблизно 
середня вартість послуг нотаріуса стано-
витиме близько 10-14 тис. грн. Податки та 
інші обов’язкові платежі: ПДФО в розмірі 
5%; військовий збір в розмірі 1,5%; держав-
не мито в розмірі 1%. Однак відповідна ціна 
не може бути нижчою від оціночної вартості 
земельної ділянки. До інших витрат мож-
на віднести замовлення оцінки земельної 
ділянки — 500-1000 грн, а також оформлен-
ня доручень на осіб, які за бажанням покуп-
ця представлятимуть його інтереси перед 
продавцем та нотаріусом і т.д. Отже, прості 
розрахунки доводять, що під час укладення 
договору купівлі-продажу земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення пло-
щею 4 га з умовною ціною 180 тис. грн, інве-
стору доведеться оплатити супутні витрати 
на суму близько 24 тис. грн.

За прогнозами Мінагрополітики, після 
відкриття ринку ціна 1 га землі щорічно зро-
статиме щонайменше на 7-10%. Очікується, 
що середньоринкова вартість 1 га землі ко-
ливатиметься в межах $1-2 тис. Найімовір-
ніше, така тенденція зберігатиметься до 
січня 2024 р. Є всі підстави очікувати, що 
відбудеться новий поштовх до зростання 
ціни на землю. Зважаючи на те, що практич-
но вся земля, яка може бути об’єктом про-
дажу, вже перебуває у довгостроковій орен-
ді чи, наприклад, обтяжена емфітевзисом, 
інвестор, крім прогнозованого збільшення 
вартості землі як активу, може розраховува-
ти на отримання орендної плати за чинними 
договорами оренди, що укладені поперед-
нім землевласником (продавцем).
 Водночас потрібно дуже зважено підхо-
дити до придбання земельної ділянки, що 
перебуває у користуванні третьої особи на 
підставі договору емфітевзису. Позаяк цей 
вид договірного користування землею не є 
достатньо врегульованим на законодавчо-
му рівні, а відтак не є прогнозованим. Може 
виявитися, що розрахунки (оплата) за кори-
стування земельною ділянкою між поперед-
нім власником та емфітевтом відбулися ще 
під час підписання договору емфітевзису. 
У такому разі новий власник ділянки (інве-
стор) не матиме права вимагати оплати за 
користування нею аж до закінчення дії тако-
го договору.

Чинне податкове законодавство покла-
дає на власника земельної ділянки сільсь-
когосподарського призначення обов’язки зі 

сплати земельного податку зі ставкою не 
менше 0,3% та не більше 1% від норматив-
ної грошової оцінки конкретної земельної 
ділянки. Остаточний розмір ставки земель-
ного податку в межах наведеного діапазону 
встановлює орган місцевого самоврядуван-
ня, на території якого розташована така зе-
мельна ділянка.

Крім того, орендар земельної ділянки, як 
податковий агент платника податку орендо-
давця, сплачує ПДФО в розмірі 18% та вій-
ськовий збір у розмірі 1,5% від суми випла-
ченої орендної плати.

1 січня 2022 р. набрав чинності нещо-
давно підписаний Президентом України 
законопроєкт, положення якого докорінно 
змінюють, зокрема, порядок оподаткування 
земельних ділянок сільськогосподарського  
призначення. Наприклад, якщо взяти за ос-
нову вже згадану умовну земельну ділянку 
площею 4 га і припустити, що її норматив-
на грошова оцінка відповідає середньорин-
ковій ціні, що становить 180 тис. грн, то міні-
мально встановлена сума податків щодо 
неї становитиме 9 тис. грн (180 000 х 0,05), 
тобто 2250 грн/га на рік. За таких умов МПЗ 
становитиме 9 тис. грн (мінімально встанов-
лена сума) мінус сума податків та зборів, 
що і так сплачуються власником земельної 
ділянки щороку (зокрема, земельний пода-
ток). Утім є і гарна новина. Якщо земельна 
ділянка перебуває в оренді або використо-
вується на умовах емфітевзису на підставі 
договорів, укладених та зареєстрованих у 
порядку, встановленому законодавством, 
то обов’язок щодо сплати МПЗ покладаєть-
ся не на власника земельної ділянки (інве-
стора), а на її дійсного користувача. Отже, 
якщо потенційному інвестору випаде наго-
да придбати земельну ділянку, що за збі-
гом обставин не перебуває в оренді, варто 
якомога швидше виправити цей «недолік» і 
передати землю в користування особі, яка 
буде сплачувати не лише орендну плату, а й 
покривати передбачені законом МПЗ.

Отож перед тим, як продати чи придбати 
земельну ділянку добре подумайте, як ка-
жуть у народі: «Сім разів відміряй, один раз 
відріж".

З Інтернет-видань. 

СІМ РАЗІВ ВІДМІРЯЙ, А ОДИН РАЗ ВІДРІЖ
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Справжній аграрний фронт розгорнули 

у сільському господарстві України, нама-

гаючись засіяти якомога більше  площ під 

урожай-2022, усвідомлюючи: продовольча 

безпека країни сьогодні не менш важли-

ва, аніж оборона кордонів рідної держави і 

звільнення її від російського окупанта. У Ку-

сто Агро триває посівна кампанія. Вона стар-

тувала вчасно і сьогодні перебуває на піку. 

Як відомо, у компанії є активи на Житомир-

щині, де відбувалися бойові дії, на щастя, 

вони не дійшли до підприємств Кусто Агро. 

Як розповів заступник Генерального дирек-

тора з виробництва Володимир Васильович  

Сірий, вдалося засіяти всі поля компанії у 

Вінницькій, Хмельницькій і Житомирській 

областях. Весняно-польові роботи прохо-

дять за затвердженим раніше планом. Рос-

лини перезимували добре і перебувають у 

хорошому стані. Щоправда, мала кількість 

опадів взимку і суховії навесні призвели до 

недостатньої кількості вологи у верхньому 

шарі ґрунту, проте на посівну це не вплину-

ло, роботи було зроблено в строк, а весняні 

опади вселяють надію на гарний урожай і 

змушують аграріїв не гаяти жодної хвилин-

ки й активно сіяти, культивувати та вносити 

добрива. Бо, як кажуть селяни, один день 

навесні – рік годує.

Неабияким викликом нині стала війна, яка 

внесла корективи в розмірене життя сільго-

спвиробників. «Нам треба не лише захищати 

нашу землю на фронті, а й в тилу, забезпе-

чуючи державу продуктами», – переконаний 

Володимир Васильович. Задля покращення 

економіки в Україні, цього року кустовці пла-

нують вирощувати, окрім традиційних пше-

ниці, ріпаку, соняшнику, сої, ще й гречку. «Ми 

зменшили посівні площі кукурудзи 

натомість додали ще одну культуру – 

гречку. Переконані, що потрібно допо-

могти Україні, підтримати її економіку, 

саме тому у планах засіяти 2000 тис га 

цієї культури». Завдяки вмілому і фа-

ховому підходу до роботи, враховую-

чи всі ризики і виклики, у ТОВ «Кусто 

Агро» зуміли вчасно закупити насіння, 

засоби захисту рослин, добрива, па-

ливно-мастильні матеріали, відтак на 

період посівної тут забезпечені всім 

необхідним. Сподіваються закінчити 

весняно-польові роботи у заплановані стро-

ки. Закінчують посів ярих культур. Сьогодні 

на полях компанії кипить робота, цифра за-

сіяних площ зростає з кожним днем.  Зуміли 

організуватися, аби зовнішні виклики якомо-

га менше впливали на виробництво. Праців-

ники забезпечені всім необхідним: і засоба-

ми індивідуального захисту, і спецодягом. А 

задля безпеки працюють лише у світловий 

час. «Найдорожче, що у нас є, - це  люди і 

ми насамперед хвилюємося за їхню безпе-

ку. Саме тому працюємо лише у світловий 

час», – пояснює Володимир Васильович.  

Щоб не відчувати кадрових проблем, 

встигли оформити бронь близько 200 осо-

бам. Переважно це працівники виробничих 

підрозділів, які активно беруть участь у по-

льових роботах, та працівники елеваторів. 

Ще приблизно 20-25 людей були призвані до 

лав ЗСУ й Територіальної оборони.  

На жаль, через війну в Україні парк тех-

ніки не було оновлено, проте тієї, що є, 

вистачає. Вчасно проведено її ремонт, 

що дало змогу якісно підготуватися до 

весняно-польових робіт. Закінчують 

другий раз обробляти ріпак, розпочали 

обробіток пшениці від бур’янів і хвороб.  

Ще однією незручністю стало й те, що 

через війну у компанії цього сезону не 

застосовуватимуть дрони, які за остан-

ні роки стали тут надійними сучасними 

помічниками. «Хоча з дронами працю-

вати ефективніше, проте суттєво на 

роботу підприємства це не вплине, ви-

користовуватимемо самохідні обпри-

скувачі. Головне, щоб якнайшвидше в 

Україні запанував мир», – говорить Володи-

мир Сірий. 

Отож, сезон весняно-польових робіт у 

розпалі. А це значить, що буде хліб на на-

ших столах, і буде мир, і неодмінно буде пе-

ремога. 

І БУДЕ ХЛІБ, І БУДЕ МИР, 

І БУДЕ ПЕРЕМОГА
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 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив 
зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи для повер-
нення в Україну. Це необхідно, щоб вирішити проблему українців, 
які вимушено виїхали за кордон без документів. Кулеба повідо-
мив, що МЗС працює з Мінцифрою, щоб згодом документ гене-

рувався і у додатку «Дiя». "Інші рішення теж готуємо", - додав 
міністр. Нещодавно посвідчення особи для повернення в Україну 
коштувало $30.

http://www.vin.gov.ua

УКРАЇНЦІ, ЯКІ ВИЇХАЛИ ЗА КОРДОН БЕЗ ДОКУМЕНТІВ, МОЖУТЬ ОФОРМИТИ 
ПОСВІДЧЕННЯ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ БЕЗКОШТОВНО

Раніше СOVID-сертифіка-
ти, у яких закінчився термін дії, 
зникали із застосунку. Тепер 
вони залишатимуться в Дії, але 
будуть недійсними. Таке онов-
лення Міністерство цифрової 
трансформації України створи-
ло для того, щоб вся історія вак-
цинації від СOVID-19 залиши-
лася в смартфоні. Тепер люди, 
які евакуювалися в безпечніші 
регіони країни чи за кордон, мо-
жуть довести, що пройшли вак-
цинацію, або зробити бустерну 
дозу, якщо ще не робили.

Нагадаємо, що COVID-сер-
тифікати в Дії взаємовизнані з 
Європейським Союзом. Це оз-
начає, що таким сертифікатом 
можна вільно користуватися за 
кордоном. Дбайте про своє здо-
ров'я та бережіть одне одного.

СПЛИВАЄ 
ТЕРМІН ДІЇ 

СOVID-
СЕРТИФІКАТІВ 

Сповіщення про тривогу буває 
двох видів: 

ПЕРЕРИВЧАСТА СИРЕНА (чекай-
те, за 5 хвилин після сигналу кана-
ли повідомлять, що робити далі),   

БЕЗПЕРЕРВНА СИРЕНА 
(треба негайно йти в укриття).

Що брати з собою в укриття: 

суху їжу щонайменше на 2 доби, 
воду (3 літри на особу), телефон з 
павербенком, ліхтарик. 

Бажано мати свисток для подачі 
сигналів.

У Мінагрополітики пояснили 
використання і обрахунок НГО 
землі під час воєнного стану 
Розмір орендної плати за земель-
ні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробни-
цтва не може перевищувати 8% 
НГО земельної ділянки, що визначається від се-
редньої НГО одиниці площі ріллі по області. Про 
це повідомляють експерти програми USAID із 
аграрного і сільського розвитку (АГРО), передає 
пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що встановлення орендної 

плати на рівні, який перевищує 
8 %, буде порушенням закону. 
Якщо орендар бажає заплатити 
більше, запропонуйте йому нада-
ти громаді гуманітарну допомогу, 
допомогти переселенцям тощо.

«Розмір орендної плати не 
більше 8 % НГО земельної ділянки застосо-
вується до договорів оренди земель сільського-
сподарського призначення, які укладаються від-
повідно до Закону № 2145-IX. На інші договори 
оренди цей розмір не поширюється», — йдеться 
у повідомленні.

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Мінагрополітики підготувало детальні реко-
мендації з цього приводу. Порядок реєстрації, 
розміщення пасік в умовах воєнного часу не 
змінився. Пасічники мають отримати ветеринар-
но-санітарний паспорт пасіки – для цього треба 
надіслати письмове звернення до територіаль-
ного управління Держпродспоживслужби.

Під час обробітку сільськогосподарських куль-
тур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне 
місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, 

передбачений обмеженням при застосуванні 
пестицидів. Господар пасіки повинен отримати 
письмове запрошення від господарства на за-
пилення культур, а також довідку від сільського 
голови про дозвіл на розміщення пасіки. Тільки 
тоді можна починати перевозити пасіку.

Перевезення (кочівлю) пасіки треба погоджу-
вати з обласними військовими адміністраціями. 
Детальніше про усі кроки дізнавайтесь на 

AgroPolit.com!

ЯК ДІЯТИ ПАСІЧНИКАМ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ?

Як діяти 
при обстрілах 
житлових будинків?
Правила порятунку:

Після сповіщення про повітряну                     
                              тривогу негайно:

вимкніть світло, 
газ, воду.

  Від'єднайте газовий 
балон, спустіть тиск і 
покладіть його в без-
печне місце. 

     Останній поверх  
 – ненадійний при 

повітряній тривозі.
1-3 поверхи – не-

безпека ураження 
кулями, снарядами при обстрілах.
Підвал – існує ймовірність опинитися 
під завалами.

Небезпечні 
місця у будинку:

ванна кімната, або 
простір за двома глухими 
стінками.

Найбільш 
безпечни-
ми вважа-
ються:



5

№1 ТРАВЕНЬ 2022 МІЙ

Добрий день, дорога редакціє  "Мій 

Кусто", поясніть, будь ласка, як можна 

отримати пенсію по втраті годуваль-

ника за безвісти зниклих під час війни.

    Оксана Колісніченко, 

Житомирська область. 

Родичі людей, зниклих безвісти під час 

воєнного стану, можуть отримати пенсію по 

втраті годувальника. Право на призначення 

пенсії по втраті годувальника виникає че-

рез місяць з дня внесення інформації про 

зниклого безвісти до Єдиного реєстру досу-

дових розслідувань. Пенсію можуть отриму-

вати:діти зниклого безвісти віком до 18 років; 

діти віком від 18 до 23 років, які навчаються 

за денною формою навчання, до закінчення 

навчання; діти-сиро-

ти до 23 років неза-

лежно від факту на-

вчання; чоловік або дружина, батьки, якщо 

вони є особами з інвалідністю або досягли 

пенсійного віку; чоловік або дружина, а в разі 

їх відсутності – один з батьків або брат чи 

сестра, дідусь чи бабуся годувальника, не-

залежно від віку і працездатності, якщо вони 

не працюють і доглядають за дитиною году-

вальника до досягнення нею 8 років; батьки 

і чоловік або дружина, які не були на утри-

манні зниклого безвісти, але внаслідок його 

зникнення вони втратили джерело засобів 

до існування. Для отримання пенсії необхід-

но: подати заяву про розшук особи зниклої 

безвісти до відділення поліції особисто або 

за номером «гарячої лінії»: 089 420 18 67; 

звернутися до будь-якого Сервісного центру 

Пенсійного фонду особисто, або подати від-

повідну заяву на вебпортал електронних по-

слуг Пенсійного фонду України https://portal.

pfu.gov.ua/.

Виплата пенсії здійснюється за весь час, 

протягом якого особа вважається зниклою 

безвісти. Тобто, поки до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань не внесуть відмітку 

про встановлення місця перебування, місця 

поховання чи місця знаходження останків 

зниклого безвісти. Пенсія по втраті году-

вальника непрацездатним родичам безвісти 

зниклого призначається незалежно від три-

валості страхового стажу зниклої особи.

Довідково: отримати консультації з пен-

сійних питань можна за телефонами кон-

такт-центру Головного управління Пенсій-

ного фонду області: 0-800-219-108 (дзвінки 

безкоштовні) 

Сьогодні будь-які спортивні змагання через воєнний стан 

заборонені. Попри це, у Кусто Агро з власної ініціативи про-

довжують грати у футбол, тренуються, організовують бла-

годійні матчі, на які приходять друзі, родичі, вболівальники, 

колеги. "Так ми, футболісти, збираємо кошти на підтримку 

Збройних Сил України та підтримку тих хлопців, які раніше з 

нами грали у футбол, а сьогодні, взявши до рук зброю, стали 

на захист рідної землі", – розповідає Вольдемар Мостовен-

ко, адміністратор команди. За ці кошти закуповують військову 

амуніцію та інші необхідні речі.

Загалом останнім часом було проведено чотири товарись-

кі матчі, які проходили на спортивному майданчику 30 шко-

ли міста Вінниці. Суперниками "Кусто Агро" у футбольному 

поєдинку стали місцеві команди "Яско", "Атлант", "Спарта", 

"Олімп". Футбол об'єднав людей, до гри сьогодні  долучають-

ся переселенці з інших регіонів. Таким чином наші футболісти 

підіймають моральний дух людям, вселяють оптимізму, спонука-

ють до перемоги і в спорті, і на фронті. Гравці "Кусто Агро", як 

правило,  серед кращих, посідаючи перші призові місця. Серед 

кращих футболістів тут називають Миколу Мороза, завдяки його 

професійності, команда в одній із ігор виборола перше місце. Та 

перемога для наших футболістів сьогодні не головне, головне 

– командний дух і бажання бути єдиними, а футбол це саме та 

гра, що єднає. У планах і надалі проводити такі товариські зустрі-

чі

КОШТИ ПЕРЕРАХОВУЮТЬ НА ПОТРЕБИ АРМІЇ

Від початку війни багато спеціалістів почали надавати 

свої послуги безоплатно для українців. Зараз усі, кому по-

трібна юридична консультація, психологічна чи гуманітар-

на допомога, можуть отримати її безоплатно. Зібрали для 

вас кілька корисних посилань:

 ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ надає безоплатну юридичну допом-

огу українським біженцям, що змушені були виїхати за кордон та 

потребують допомоги https://we4ua.com/

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА українцям під час війни. Гру-

па в Telegram для безоплатної психологічної допомоги українцям, 

які відчули на собі жахіття війни в Україні у 2022 році https://t.me/

КОНСУЛЬТАНТ — застосунок, завдяки якому можна от-

римати безоплатну юридичну консультацію від професійного 

юриста, адвоката або бухгалтера в онлайн-режимі. Заванта-

жуйте «Консультанта» на смартфон та отримуйте відповіді від 

спеціалістів на запитання за кілька кліків https://consultant.net.ua/ 

PsihologDopomogaWarInUa_2022

Needhelp — портал для найбезпечнішого пошуку гуманітар-

ної та волонтерської допомоги. Онлайн-платформа дасть змогу 

швидко та безпечно об'єднувати тих, кому терміново потрібна до-

помога, та тих, хто готовий допомагати https://needhelp.com.ua/

БЕЗПЕКА: довідник — це чатбот, який допоможе підготуватися 

до найрізноманітніших екстрених ситуацій під час війни: як за-

лишатися на зв'язку, вижити в полоні та як вберегти себе під час 

обстрілів https://t.me/DovidkaInfo_bot

Діліться добіркою з тими, кому необхідна допомога та бережіть 

одне одного. Все буде Україна.

ДОПОМОГА ОНЛАЙН. СЕРВІСИ,  ЯКІ  ДОПОМОЖУТЬ УКРАЇНЦЯМ ПІД ЧАС ВІЙНИ

З а п и т у є т е  –  в і д п о в і д а є м о
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ ЗУСТРІЧАЮТЬ НАШІ НАЙПО-

ВАЖНІШІ ПАЙОВИКИ У КВІТНІ – ТРАВНІ:
із 95-річчям

Антоніну Антонівну КОМАРЕНКО, 

жительку села Ліщин;

із 90-річчям

Марію Максимівну ВИСОЦЬКУ, 

жительку села Вільховець;

Оксану Макарівну МАРЧУК, жительку села Сінгури;

Євгенію Григорівну ХАРЧУК, жительку села Сінгури;

Лідію Дмитрівну ЮРЧУК, жительку села Бурківці;

Домнікію Прокопівну МАТЕВОЩУК, жительку Іванополя;

 із 85-річчям

Марію Юхтимівну ФОРТЕЛЬНЮ, 

жительку села Ставчани;

Станіславу Іванівну ГРУДЕЦЬКУ, 

жительку села Нова-Гута;

Марію Петрівну СМОЛЯНОВУ,  жительку села Ліщин; 

Брониславу Іванівну КОЛОДЮК, 

жительку Глинівецького старостинського округу;

Лідію Ігнатівну ЗАХАРЧУК, жительку 

Трощанського старостинського округу;

Лідію Панасівну БЕРБЕНЕЦЬ, жительку села Мала Волиця;

Марію Максимівну КОВБАСЮК, жительку Іванополя;

Василя Степановича ЯНЧУКА, жителя Іванополя;

із 80-річчям

Петра Демидовича РУДОГО, жителя села Стара Гута;

Віктора Прокоповича ЛЕВЧЕНКА, жителя села Ліщин; 

Валентину Францісківну ГУРКІВСЬКУ, 

жительку села Зарічани;

Теофілію Вацлавівну САВЧУК, жительку Романів; 

Надію Петрівну ЯНЧУК, жительку Іванополя;

Дусю Романівну МАТКОВСЬКУ,

      жительку Сінгурівського старостинського округу;

   Григорія Максимовича ФРОЛОВА, жителя села Сінгури;

   Ганну Василівну КЛІМЧУК /Поліщук/, жительку Любара;

Ніну Олександрівну ОКОЛОТ, 

жительку Станішевської сільської ради; 

Віру Петрівну МАЗУРКЕВИЧ, жительку села Галіївка;

Марію Дмитрівну КОЗАК, жительку села Троща;

Олексія Броніславовича ШИМАНСЬКОГО, жителя села Троща

Компанія Кусто Агро щиро вітає ювілярів:  Ваші роки – 

то Ваш скарб, їм ціни немає, кожен рік багато варт, всі 

про це ми знаєм. вашу мудрість знаєм ми, цінуємо Ваш 

досвід, шана в Вас поміж людьми і поваги досить.Тож 

прийміть уклін від нас, щирі слова шани, всякий день й 

усякий час пишаємось ми Вами.
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Сьогодні чи не кожен украї-

нець робить усе, щоб набли-

зити перемогу, підтримати 

наших героїв-захисників, які 

мужньо та впевнено боронять 

нашу землю. Справжній про-

довольчий фронт розгорнули 

у їдальні компанії працівники 

Агролайн Україна. Вони пе-

чуть, варять, пакують смако-

лики і передають воїнам та у 

деокуповані регіони. Здаєть-

ся, немає жодного, хто б зали-

шився байдужим до цієї спіль-

ної волонтерської роботи. За 

час війни  тут кожен став волон-

тером. А до Великодніх свят 

Лаврук О.Л., Присяжнюк С.І, 

Гарбузюк І.В., Франківсь-

ка І.В., Рибак О.Л., Кухар-

чук Г.Л. виготовили понад 70 

пасок  і відправили на Черні-

гівщину, Київщину та у місто 

Житомир, аби кожен зміг від-

чути велич цих весняних свят. 

Допомоги забагато не буває, 

потреба є завжди і в усьому. 

Кустовці запевняють, що до-

помагатимуть доти, допоки 

буде в цьому потреба.

Продовольчий фронт 
Кусто Агро

«Мені здалося, що якби 

зібрати це все на одному ре-

сурсі, можна було б заохо-

тити більше людей писати, 

а отже, й допомогти більшій 

кількості наших Героїв отри-

мувати ці самі листи. Маю 

надію, що цей сайт допомо-

же підняти бойовий дух на-

ших героїв», – пояснила ав-

торка проекту Саша Летова. 

Тож, приєднуйтеся, адже наші 

воїни, наші захисники достой-

ні ваших щирих, добрих, вдяч-

них емоцій, слів та малюнків 

за свою мужність, відвагу, за 

надважку роботу для захисту 

рідної неньки-України та на-

шого життя!

Перейти на платфор-

му можна за посиланням 

https://cutt.ly/PGzsdQk

«ПРИВІТ, ВОЇНЕ!» – НОВА ПЛАТФОРМА 

ЧЕРЕЗ ЯКУ МОЖНА НАДСИЛАТИ ЛИСТИ 

І ФОТОГРАФІЇ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ


