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   Виробник  і пайовик : щоб зв’язок між нас не зник!

...Хтось казав, що для нього продовольчі 
пакунки – це впевненість у завтрашньому 
дні. Одна із бабусь розповідала, що якщо 
розумно розподілити принесене і трохи 
докупити, а трохи виростити самій, то це чиста 
впевненість...

 - стор. 6

...Машину вручали безпосередньо Сергію 
Адаменку, якого заради такої події буквально 

на кілька діб відрядили із передової. 
На додачу ще у багажник завантажили 

смаколики від ТМ «П’ятачок».. ...
- стор.2

Слава нації! Смерть ворогам!
Із давніх-давен українці особливо трепетно шанують оборонців рідної землі, які не 

шкодують життя і здоров’я заради свободи України та її народу. В боях за Батьків-
щину наші співвітчизники заслужено здобули славу неперевершених воїнів. Та доблесть 
долинає до наших часів з доби козаччини, коли під омофором Прясвятої Діви Марії-По-
крови наші воїни творили справжні дива!

Нинішні військовослужбовці Збройних сил України, територіальної оборони та ін-
ших військових формувань є гідними наступниками попередніх поколінь захисників Віт-
чизни. Вони не лише дають гідну відсіч ворогам, а й успішно звільняють нашу землю від 
рашистської нечисті.

Цього святкового дня вітаю всіх, хто у різні роки виконував священний обов’язок 
захисника Батьківщини, брав участь у бойових діях та миротворчих місіях, виконуючи 
складні, пов’язані з ризиком для життя завдання, зміцнюючи авторитет нашої армії 
в очах українського народу та світової спільноти. Низький уклін кожному воякові, хто 
заступив собою дорогу ненависним ордам. Вічна слава Героям, які ціною життя дове-
ли, що Україна - понад усе!

З повагою, Олександр Мостіпан, власник ГК «Нива Переяславщини»

14 жовтня -День Захисника України, Покрова

...Наші пайовики давно стали на-
шими партнерами і ця співпраця 
триває уже більше 20 років. Вона 
складалася із пошуку рішень, взає-
мовигідних для кожного, із подо-
лання викликів, із налагодження 
взаємозв’язків...

...А ще у кожного автобуса своя окрема 
історія. У якомусь – водій – справжній 
садівник, тому восени він возить ящик 
із виноградом і пригощає щедро своїх 
пасажирів, а вся «Нива» їм заздрить. ...

 стор. 7

...стор. 4



КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

«НИВА» -  2

НА КИЇВЩИНІ ВЖЕ 
ЗНЕШКОДЖЕНО 
ПОНАД 68 ТИСЯЧ 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ 
ПРЕДМЕТІВ

У Київській області тривають 
роботи з розмінування територій. 
Із початку робіт підрозділи ДСНС 
виявили та знешкодили 68 464 ви-
бухонебезпечних предметів. Уже 
обстежено 20879,44 га території, з 
них 4722,48 га – сільськогосподар-
ських угідь та 56,18 га – акваторії 
водних об’єктів. Перевірено 1267 
об’єктів та 1999 домогосподарств, 
1805,76 км автомобільних доріг, 
1377,753 км ліній електропередач 
та 11,443 км газопроводу.

Протягом попередньої доби здій-
снювалось оперативне реагування 
на заявки від населення на виявлен-
ня вибухонебезпечних предметів в 
11 населених пунктах:

- Бучанського району – с. Березів-
ка, смт Макарів, с. Наливайківка, с. 
Мироцьке, м. Буча, смт Гостомель, 
с. Стоянка;

- Вишгородського району – с. За-
лишани, с. Олізарівка, с. Тетерівсь-
ке;

- Броварського району – с. Го-
голів.

За вчора піротехнічні підрозділи 
обстежили 11,06 га території, з них 
4,3 га – с/г угідь, 0,1 га – акваторії 
водних об’єктів. Перевірили 6 до-
могосподарств, 0,92 км автомобіль-
них доріг, знешкодили 83 одиниці 
вибухонебезпечних предметів.

До робіт залучалися 62 особи та 
22 одиниці техніки від ГУ ДСНС 
Київської, Закарпатської, Іва-
но-Франківської, Тернопільської, 
Луганської, Чернівецької та Рівнен-
ської областей.

В МВС ПРАЦЮЄ ТЕЛЕФОН 
ДОВІРИ, ЗА ЯКИМ МОЖНА 
ДІЗНАТИСЯ, ПРО ТЕ, ЩО 

ОСОБА ЗАХОПЛЕНА В 
ПОЛОН

Дізнатися про те, що особа захо-
плена у полон, можна за телефоном 
довіри МВС +38 089-420-18-66.

Також для отримання або надан-
ня інформації громадяни можуть 
звернутися до Об’єднаного Центру 
з пошуку та звільнення полонених 
при Службі Безпеки України. Це 
можна зробити за телефонами +38 
067 650 83 32, +38 098 087 36 01 
або надіславши запит на електрон-
ну пошту.

З відповідними запитами мож-
на звернутися до Національного 
інформаційного бюро, зателефо-
нувавши на гарячу лінію 1648 або 
на міський номер (044) 287-81-65 
(для дзвінків із-за кордону). Також 
є варіант звернення на електрон-
ну пошту, яка розміщена на сайті 
Бюро.

Розшуком полонених займається 
Координаційний штаб з питань по-
водження з військовополоненими, 
де за телефоном (044) 428-62-74 
можна отримати необхідну інфор-
мацію, або надіслати електронний 
запит.

 «Перевесло» №10(28)

ОЛЕКСАНДР МОСТІПАН: 
«КОМПАНІЯ - КОМАНДА 

ОДНОДУМЦІВ»

Ядро компанії, її основа, скла-
далися поступово. Нині це 

молодий і високоосвічений колек-
тив, який досконало володіє сучас-
ними технологіями, готовий до на-
вчання і здатний швидко реагувати 
на новітні виклики. Це колектив, 
який постійно росте і змінюєть-
ся, дорожить репутацією компанії 
та дбає про особистісне зростання 
кожного працівника. Отже, саме 
зараз назріла потреба формування 
чіткого зведення норм і правил на-
шого співжиття, тому Групою ком-
паній «Нива Переяславщини» ухва-
лено Кодекс корпоративної етики.

Основна мета кодексу – вста-
новлення стандартів діяльності й 
поведінки працівників, спрямова-
них на підвищення ефективності, 
успішності та результативності ро-
боти задля процвітання компанії та 
зростання особистого добробуту 
кожного.

Кодекс описує основні цінності та 
принципи, правила етики та ділової 
поведінки всіх співробітників від-
повідно до місії, бачення та корпо-

ративних цінностей компанії. У Ко-
дексі сформульовані та системати-
зовані норми корпоративної етики 
та ділової поведінки, які є основою 
організації колективної взаємодії 
всередині компанії, взаємодії із пар-
тнерами, із громадами, на території 
яких розташовані виробничі потуж-
ності, відчуття себе частиною вели-
кої та успішної держави Україна.

Сьогодні робота будь-якого під-
приємства не буде ефективною, 
якщо у її основі не лежить єдність 
інтересів усіх членів колективу, ро-
зуміння ними основних завдань ро-
боти підприємства, усвідомлення 
себе частиною колективу, який пра-
цює на спільну мету, враховує ін-
тереси всіх і максимально розумно 
використовує індивідуальний по-
тенціал кожного працівника заради 
спільного розвитку і процвітання.

Як сказано у Кодексі корпоратив-
ної етики:

«В основі нашого успіху – ефек-
тивний менеджмент, якісні трудові 
ресурси та новітні аграрні техноло-
гії.

Наша місія полягає у виготовлен-
ні та постачанні якісної продукції 
споживачам. Ми працюємо задля 
суспільного прогресу, процвітання 
українського села, розвитку аграр-
ного сектору економіки, покращен-
ня якості життя, відкриття нових 
робочих місць та розвитку творчого 
потенціалу працівників.

Наше бачення (візія)
Ми – аграрна компанія, яка прагне 

стати світовим лідером у галузі рос-
линництва та свинарства. Своїм 
успіхом ми завдячуємо ефективній 
команді та новітнім технологіям.

Наші цінності формують корпо-
ративну культуру Компанії та стали 
нормою життя й основою для впев-
неного руху вперед:

1. Соціальна відповідальність. 
Фінансова стабільність та інно-
ваційність. Стратегічний менед-
жмент та ефективне управління 
кадровими ресурсами.

2. Відкритість. Партнерство. 
Клієнтоорієнтованість. Професіо-
налізм кадрів, результативність, 
прагнення до самовдосконален-
ня, особиста відповідальність.

3. Єдність, взаємоповага, ко-
мандний дух, надійність та довіра. 
Турбота про довкілля.

4. Підтримка ділової репутації 
компанії».

Таким чином компанія створює 
робочу атмосферу, в якій кожна 
особа може продемонструвати свої 
здібності та сприяти успішності 
компанії.

Керівники компанії беруть на себе 
персональну відповідальність за 
створення та підтримку безпечних 
та здорових умов праці, зниження 
та попередження виробничого трав-
матизму, підвищення рівня культу-
ри виробництва, а кожен працівник 
повинен дотримуватись вимог, бо 
найвищою цінністю компанії є люд-
ське життя, колектив однодумців, 
який спільно працює, росте, розви-
вається і досягає нових висот.

Мине зовсім небагато часу і компанія відзначатиме своє 
25-річчя. Обставини нашого життя, повномасштабна 

агресія росії та велика боротьба, яку веде весь український народ, 
на жаль, не дає нам можливості повною мірою готуватися до 
цієї важливої події. Однак підприємство стабільно працює, ми 
можемо сказати, що найважчий період у нашій історії, коли ворог 
стояв буквально за кілька кілометрів від розташування наших 
виробничих потужностей, довів, що менеджмент діяв злагоджено 
і відповідально, жодного дня чи навіть години розгубленості не 
було. Ми усвідомлювали свою місію, розуміли, які оперативні 
завдання стоять перед нами й були готові виконувати їх на всі 
100%. При цьому кожен із працівників продемонстрував відданість 
справі, готовність до роботи у нових умовах, відповідальність у 
виконанні своїх посадових обов’язків



  3УКРАЇНІ!

 від 1 жовтня 2022 року

У ЦІЙ МАШИНІ -ЕНЕРГЕТИКА ВСІЄЇ «НИВИ»!

Про одну із таких граней 
незалежності – енерге-

тичну, ми хочемо розповісти. 
Майже 15 років тому, коли 
«Нива Переяславщини» щой-
но почала займатися тварин-
ництвом, одразу стало питан-
ня, яким джерелом енергії ко-
ристуватися. Про нинішні ціни 
на газ тоді ніхто навіть не міг 
подумати, але вже тоді ком-
панія шукала альтернативу.

«Будь-який бізнес, тим паче 
такий різноплановий, як у 
«Ниви», повинен базуватись 
на стратегії. Наша стратегія 
– це якомога менша залеж-
ність бізнесу від сторонніх 
чинників. У компанії завжди 
культивувався пошук можли-
востей для розвитку свободи 
бізнесу, можливості швидко 
та оперативно розв’язувати 
питання всередині компанії. 
Така стратегія не раз виручала 
нас у непрості часи, зокрема і 
з початку воєнної агресії росії. 
Солома, як основний енер-
гетичний ресурс, цілком від-
повідає стандартам компанії. 
Кожен рік використання цього 
альтернативного палива при-
носив нові можливості. Звідси 
обігрів приміщень комплексів 

соломою, використання її для 
виробництва пари і функціо-
нування виробничих потужно-
стей на солом’яному котлі Лін-
ка, а значить дешевий ресурс, 
бо його вартість нині у 24 рази 
нижча за газ. Це абсолютно 
екологічне паливо, та ще і по-
бічний продукт рослинництва. 
Тому солома – це ще одна 
грань незалежності компанії 
від несприятливих зовнішніх 
факторів», - коментує енер-
гетичну складову діяльності 
компанії директор Віталій 
Шакель.

Тимчасом на полях, попри 
завершення збирання ранніх 

зернових, робота не припи-
няється. Почалися нові жнива 
– солом’яні. Туди-сюди снують 
трактори із гребками, які зво-
дять валки в один. Прес-під-
бирачі формують пружні золо-
таві прямокутники, так що усе 
поле заставлене тюками – рів-
ними, однаковими. Тюковози 
чекають своєї черги, щоб до-
везти енергетичні брикети до 
місць використання, так щоб 
жоден пустотливий дощик не 
набіг випадково і не зменшив 
тепловіддачу. А вже на місці 
усі брикети будуть акуратно 
складені, накриті чи завезені 
до складів, щоб взимку пере-

29 серпня – День пам’яті за-
хисників України, які загинули 
в бою за Незалежність. Немає 
у світі більшої звитяги, аніж 
покласти своє життя за своїх 
друзів, побратимів, рідних, 
Батьківщину… 

Від початку повномасштаб-
ної воєнної агресії з боку росії, 
кожен день став символічним 
Днем пам’яті. Щоденно о 9 го-
дині на загальнонаціональній 
хвилині мовчання ми вшано-
вуємо загиблих співвітчиз-
ників. Тисячі матерів України, 
пам’ятаючи про страшну пла-
ту, яку збирає війна, просять: 

«Повертайтесь додому живи-
ми!».

«Усвідомлюємо, яка висо-
ка ціна суверенітету держа-
ви, пам’ятаємо про це кожно-
го дня, тому Група компаній 
«Нива Переяславщини» не 
може сидіти склавши руки. 
Окрім виконання своїх вироб-
ничих завдань і  забезпечення 
продовольством, ми своєчасно 
і в повному обсязі сплачуємо 
податки, виконуємо свої зо-
бов’язання перед фінансовими 
донорами, міжнародними ор-
ганізаціями, докладаємо усіх 
зусиль, щоб наблизити Пере-

могу!
Два тижні тому до нас звер-

нувся мешканець села Пере-
яславське, Сергій Григорович 
Адаменко, з проханням, щодо 
автомобіля. Нині Сергій Ада-
менко, заступник командира 
батареї гаубичного самохід-
но-артилерійського дивізіону, 
і від мобільності та швидкості 
пересування артилеристів під 
час бойових стрільб, залежить 
життя кожного із воїнів, тому 
швидкі колеса на війні - це га-
рантія того, що ворог не діста-
не бійців. 

Сергія Григоровича знаю по 
депутатській роботі у Студе-
никівській громаді, на тери-
торії якої проживає більшість 
із наших співробітників. На 
«Ниві» працюють його бать-
ки, тому працівники компанії 
доклали зусиль, щоб цей ав-
томобіль, ця пекельна тачка, у 
«богів війни» таки була.

Долучився до збору коштів 
практично кожен. Хтось виго-
товляв вироби для благодій-
ного ярмарку, хтось придбав 
зроблене колегами, хтось до-
натив кошти, хтось вибрав 
безпрограшну лотерею, інші 
працювали на спільну ідею. За 

кілька днів  було зібрано 116 
тисяч 730 гривень від колек-
тиву співробітників. Загальна 
вартість автомобіля 300 ти-
сяч. Майже 200 тисяч додала 
компанія. Оперативно знай-
шли потрібну машину – Jeep 
Cherokee, провели повний тех-
нічний огляд, замінили витрат-
ники та акумулятор, залили 
повний бак пального і готові 
передати машину у надійні 
руки. У ній особлива енергети-
ка, бо майже дві тисячі людей 
доклали зусиль, щоб вона ста-
ла надійним бойовим транс-
портом, щоб рятувала і берегла 
наших захисників», - зазначив 
власник Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Олександр 
Мостіпан. 

Машину вручали безпосе-
редньо Сергію Адаменку, яко-
го заради такої події буквально 
на кілька діб відрядили із пе-
редової. На додачу ще у багаж-
ник завантажили смаколики 
від ТМ «П’ятачок». Саме те, 
що потрібно нашим воїнам: 
тушонку, паштет і, на прохан-
ня захисників, м’ясні чіпси. Як 
вони кажуть, чудовий перекус 
між боями. Серед подарунків 
були і пожертви від Людмили 
Серги, яка придбала аж 30 без-

творитись на тепло у примі-
щенні і енергію для роботи 
обладнання.

Отак працює правильно об-
рана власником – Олександром 
Мостіпаном – стратегія, пра-
цює на незалежність компанії.
Досягалася вона роками праці, 

ЩЕ ОДНА ГРАНЬ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Війна багато чого змінила у нашому житті. На деякі 
речі ми подивились інакше, багато чого втратили, але 
є те, що відкрили заново і зрозуміли. До прикладу, що 
мова має значення і не однаково, якою ти розмовляєш, 
що зруйнований будинок, то тільки пів горя, бо родина 
вижила. Що одна хвилина може вартувати життя, і що 
є речі, за які ти готовий віддати життя і це зовсім не 
речі! А ще ми зрозуміли, що у незалежності сотні граней 
і кожна із них самодостатня, бо без цього ти не зможеш 
жити поваги до людей, до природи, 

усвідомленням того, що тіль-
ки енергетична незалежність 
дає економічну свободу, тому 
«Нива Переяславщини» не го-
това її віддавати, – ні обстави-
нам, ні викликам, ні ворогам.

програшних лотерейних квит-
ків, і отоварені сертифікати на 
продукцію ТМ «П’ятачок» та-
кож пожертвувала на ЗСУ.

А від військових «Ниві Пе-
реяславщини» Сергій Григоро-
вич вручив дорогий подарунок 
– «Подяку»!

Спасибі хлопці, це ми по-
винні вам дякувати: за кожен 
ваш бойовий день, за кожен 
постріл гармати, за кожну роз-
биту ворожу вогневу точку, 
за все, що ви робите для нас 
і України. Нехай буде швид-
кою, як думка, ваша машина, 
надійною, як плече побратима, 
нехай живими і здоровими по-
вертає вас із кожного бою. 

Молимось за вас. Повертай-
тесь додому, чекаємо!
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ЇЇ вважають однією із найбільш відповідальних професій, а ще це професія 
для терплячих, посидючих і дуже зібраних людей. Важко уявити, що 
легковажна і не дисциплінована людина буде займатися бухгалтерією

Витоки бухгалтерської 
професії сягають давніх 

часів і губляться чи то у Ста-
родавньому Римі, чи у Серед-
ньовічній Італії, але тогочасні 
бухгалтери навряд чи змогли 
б впоратися із таким потоком 
інформації, який доводиться 
опрацьовувати бухгалтерам у 
наші дні, тому професію бух-
галтера ми шануємо, а перед 
вправними бухгалтерами вза-
галі знімаємо шапку!

У Групі компаній «Нива Пе-
реяславщини» таких людей 
немало і ми обов’язково про 
них розповімо. А розпочне цей 
цикл розповідь про цілу бух-
галтерську династію.

У 1998 році, у рік створення 
компанії, разом з аксакалом 
бухгалтерської справи «Ниви» 
Василем Михайловичем Лесем 
почала працювати молодий 
бухгалтер – Світлана Левчук. 
ЇЇ трудовий стаж у «Ниві» 
всього на кілька місяців мен-
ший, аніж вік компанії, тому у 
наступному році вона відзна-
чатиме 25-річчя своєї трудової 
діяльності і весь цей час пра-
цювала вона на різних бухгал-
терських посадах у компанії. 
Світлана Миколаївна добре 
пам’ятає той час, коли увесь 
колектив «Ниви» складався 
всього із десятка людей, нині 
це потужна сільськогосподар-
ська компанія і добре знаний 
бренд, але тоді й зараз це під-
приємство, що постійно вдо-
сконалюється і росте.

«Не уявляю свого життя без 
бухгалтерії, - каже наша герої-
ня, - це саме моя професія, бо 
я люблю, щоб усе було точно і 
красиво. Бухгалтерія – це му-
зика цифр. У будь-якому зве-
денні чи таблиці – усе повинно 
грати!».

Вона прийшла у професію 
зовсім юною і вже тут виросла 

до серйозного і знаючого бух-
галтера, Нині вона веде повні-
стю відділ рослинництва: над-
ходження, закупівлі, перемі-
щення. Тут же на підприєм-
стві працює її мама – Любов 
Яківна Жеребцова – старше 
покоління династії і працює 
вона бухгалтером на Пере-
яславському ЕКХП, яке нині 
входить до Групи компаній, 
уже із 1983 року, Любов Яків-
на – досвідчений бухгалтер, 
можна сказати - «зубр» бух-
галтерії. Усе своє життя – 39 
років, вона пропрацювала на 
підприємстві, із ним пов’язано 
і веселі, і сумні спогади, і дуже 
обнадійливі. «Так сталося, 

що підприємство допомогло 
мені у складній ситуації, коли 
була потрібна дороговартісна 
операція по заміні суглоба, а 
це близько 100 тисяч, тому я 
впевнена, що працюю на під-
приємстві, де тебе завжди під-
тримають і не залишать у біді. 
Тепер тут працює і моя внуч-
ка», - говорить Любов Яківна.

Найменша представниця ро-
дини – Аня Левчук працює у 
компанії зовсім недавно, кіль-
ка місяців. Вона теж бухгал-
тер. Красуня, навіть не вірить-
ся, що стрункі рядки цифр у 1С 
– це її покликання. Але серйоз-
на наука – бухгалтерія, має із 
цією родиною свої давні зв’яз-

ки, тому міцно тримає в своїх 
руках уже третє покоління. І 
хтозна, хто у цій музиці цифр 
композитор, а хто виконавець, 
але п’єса продовжує звучати.

«Ми зацікавлені, щоб кожен 
співробітник почував себе ча-
стиною команди, усвідомлю-
вав, що із його зусиль скла-
дається успіх підприємства. 
Ми готові підтримувати всіх, 
для кого «Нива» стала части-
ною життя. І цілі покоління, 
які працюють на підприємстві, 
– то предмет нашої гордості, 
бо уся компанія – велика ро-
дина, зі спільними цінностями 
і любов’ю до справи, яку ми 
робимо», – зазначає директор 
Групи компаній Віталій Ша-
кель.

Осінь така особлива пора, коли 
все наповнюється. До елева-

торів прямують машини із зерном, на 
городах вивищуються мішки картоплі, 
просяться до банок рум’янощокі помі-
дори, а весь вирощений за рік урожай 
поступово переміщається до комори. 

«З вересня ми розпочинаємо розра-
хунки із пайовиками компанії. Кошти 
виплачуємо у грошовій та натураль-
ній формі. Впродовж кількох років 
поступово здійснювали перехід до 
розрахунків на картку, таким чином 
одразу вирішили кілька проблем: пай-

овикам компанії не потрібно нікуди 
ходити, адже кошти прийдуть на карт-
ку, якою вони користуються. Поруч із 
тим компанія допомагала тим, хто не 
має картки, оформити її, для цього ор-
ганізовували зустрічі із працівниками 
банку. Для своєчасної оплати реквізи-
ти слід надати відповідальним праців-
никам-адміністраторам, які працюють 
практично у кожному селі. 

Паралельно реалізуємо програму 
лояльності для пайовиків. У цій спі-
впраці  бачимо основу багаторічної 

ТЮКИ УЖЕ 
Не встигли аграрії завершити обжинки, а ранні 

зернові помандрувати на тік, як розпочалася нова робота. 
Золотаві товстенькі солом’яні тюки потроху почали 
перебиратися на подвір’я до пайовиків
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ОДИНИЦЯ ВИМІРУ -– 

Група компаній «Нива Переяславщини» 29-й місяць 
поспіль приходить до 167 одиноких жителів громад із 
гостинцями. Цього разу акція відбувається напередодні 
Дня благодійника, це і стало приводом замислитись: у яких 
одиницях вимірюється благодійність?

В ГОСПОДІ! 

Ви скажете, що вона 
вимірюється гро-

шима,  і будете абсолютно 
праві. Без них неможливо 
зробити багато чого із бла-
годійних справ, але це спра-
ведливо для того, хто дає, а 
для того, хто отримує, вона 
вимірюється геть у інших 
одиницях.

Мандруючи із місяця 
у місяць селами, ми дізна-
валися, як вимірюють бла-
годійність люди.  

Хтось казав, що для 
нього продовольчі пакунки 
– це впевненість у завтраш-
ньому дні. Одна із бабусь 
розповідала, що якщо роз-
умно розподілити принесе-
не і трохи докупити, а трохи 
виростити самій, то це чи-
ста впевненість.

Інша казала, що це 
привід зайвий раз подзво-
нити близьким і поділитись 
новиною.

 Хтось казав, що це 
радість, бо тобі відразу 

стільки всього впало з неба. 
Хтось каже, що це привід 
прибратися гарненько і че-
кати, бо гості приходять не 
часто, а ще неприємно, що 
люди («Нива») старають-
ся, носять, а ти їх навіть 
по-людськи не зустрінеш. 

А були такі, хто називав 
допомогу  «рятівним ко-
лом», яке дозволяє якщо ти 
потрапив у біду, якось ви-
жити і вибратись із непро-

ЛЮДЯНІСТЬ!

стої ситуації. Різні люди, 
різні думки, а ми вважаємо, 
що одиниця виміру добро-
чинності – людяність, віч-
на одиниця, що робить нас 
людьми!

Напередодні  Дня бла-

годійництва  нагадуємо 
знамениті слова зі Святого 
Письма, які проголошують: 
“Блаженніше давати, ніж 
приймати”. Цілком згодні 
із цим! Нехай кожен із нас 
спробує надати посильну 
допомогу в будь-якій благій 
справі, і тоді спільно ми не-
одмінно помітимо, що саме 
такими вчинками й дося-
гаються порядок і загаль-
не благополуччя, спокій і 
радість для всіх.

Любов і 
робота є наріжними 

каменями нашої людяності. 
Зигмунд 
Фрейд

взаємодії з орендодавцями. Наші пай-
овики давно стали нашими партнера-
ми і ця співпраця триває уже більше 
20 років. Вона складалася із пошуку 
рішень, взаємовигідних для кожного, 
із подолання викликів, із налагоджен-
ня взаємозв’язків. Так виникла і наша 
програма лояльності. Із цього року 

орендну плату власник компанії Олек-
сандр Мостіпан з власної ініціативи 
підняв до 16 % від нормативно-грошо-
вої оцінки землі. Окрім того, пайовики 
отримують можливість безкоштовної 
оранки чи дискування 25 сотих землі, 
ящик (12 банок) м’ясної  тушонки, дис-
контну картку знижок на продукцію 
торгової марки «П’ятачок». Намагає-
мось всіляко підтримувати пайовиків у 
складних життєвих обставинах. 

 «Нива Переяславщини» уклала 
договори оренди землі майже із 7 ти-
сячами пайовиків і кожен гектар орен-
дованої землі отримав усі необхідні по-
живні речовини, в основному за раху-
нок внесення у ґрунт органіки, таким 
чином головна характеристика землі 
– бонітет ґрунтів, - тільки покращила-
ся. Тому ми відповідально, із дотри-
манням усіх технологій, хазяйнуємо 
на землі, бо маємо зобов’язання перед 
землевласниками», - так основні заса-
ди співпраці із пайовиками коментує 
директор компанії Віталій Шакель. 

За однією із граней співпраці – за-
везенням пайовикам тюків, ми сьогодні 
спостерігаємо. Треба сказати, що це ве-

селе видовище. Навантажений тюками 
трактор  спричиняє у селі маленький 
переполох. Заздалегідь визначається 
місце, де він має приземлитися, хазяй-
ки чекають, щоб не пропустити, коли 
солом’яний циліндр таки примандрує 
до двору, а гамірлива дітвора уже знай-
шла йому застосування, бо він ідеально 
підходить, щоб влаштувати блокпост і 
спостережний пункт, і чудову фотозо-
ну.

  Робота із завезення тюків щойно 
розпочалася, поки що завезено близько 

двох тисяч, і села ще чекають їх приїз-
ду. Але способів використання вига-
дали вже немало: ячмінні чудово під-
ходять на корм тваринам, а ще на під-
стилку, використовуються як укривний 
матеріал, слугують мульчею. Також 
солома багата на азот, фосфор і калій. 
Тому  найбільш надійний і простий 
спосіб використання соломи - це вне-
сення її в ґрунт для підвищення вмісту 
органічних речовин. Тюки уже у го-
споді, а дбайливий господар знайде їм 
використання.
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«В автобусному автопарку 
Групи компаній завжди бракує 
машин, бо перевозимо майже 
2 000 працівників, яких ми 
підвозимо із шести різних гро-
мад кількох районів. І без них 
ніяк, бо зупиниться робота 
стратегічного нині для держа-
ви підприємства. 

Автобуси зовсім різні. 
Є придбані раніше трудяги 
ПАЗи. Вони хоч і не зовсім 
нові, але легкі у ремонті й з їх 
обслуговуванням легко впора-
ються самі водії, бо краще за 
водія машину не знає ніхто. 
І це автобуси-трудяги, бага-
то років вони служать вірою 
і правдою. А скільки людей 
вони перевезли, то і не злічи-
ти!

Є кілька ISUZU. Це вже 

наш український автобус, ви-
робництва Черкас. І хоча ком-
фортністю він поступається 
іноземним аналогам, але це 
вже не ПАЗ. Тут значно краще 
обладнано і місце водія, і па-
сажирські сидіння. Та і марку 
японського автомобілебудів-
ного гіганта, виробника дви-
гунів, намагаються підтриму-
вати.

Значно комфортніші – Мер-
седеси та Рено. Мерседеси 
обслуговують маршрути, де 
багато людей. Мікроавтобуси 
Рено використовуємо там, де 
компактні колективи. Маємо 
також комфортабельний лай-
нер, яким можна їхати хоч до 
моря, хоч за кордон – Вольво.

У кожного автобуса свій 
маршрут і свій графік робо-
ти. І кожен водій розуміє, що 
він перевозить колег, тому 
обов’язкове вологе прибиран-
ня і порядок в  автобусі, а ще 
контроль за носінням масок 
під час епідемії коронавіру-

ляє…
І майже у всіх автобусах є 

свій дядя Коля, який просто 
катастрофічно не може мовча-
ти. І тоді весь автобус слухає 
оповідки про козу із чотирма 
дійками, про старі часи, коли 
всі були молодими та ще сотні 
історій, які часом надокуча-
ють, але коли у дяді Колі пога-
ний настрій і він зовсім нікого 
не зачіпає, здається, ніби чо-
гось бракує. 

Отак складається певна ат-
мосфера автобуса, де всі один 
одного розуміють. Знають, хто 
завжди запізнюється, хто може 
зайняти аж два місця: на мене 
і мою величність сумку, хто 
любить сидіти біля вікна, кому 
завжди холодно, бо це як у ве-

ликій родині, де всі різні й ча-
сом надокучають, але від того 
не перестають бути рідними.

Тому головній дійовій особі 
усіх цих подорожей – водієві, 
ми щиро зичимо гарної й улю-
бленої роботи, вдячних паса-
жирів, зеленого світла, щас-
ливої дороги, куди б вона не 
привела, і веселих автобусних 
історій.

У КОЖНОГО АВТОБУСА СВОЯ ІСТОРІЯ
У скупій стрічці - «забезпечуємо трансфер на роботу й у зворотному напрямку», яку 

зазвичай виставляє в оголошенні про прийняття на роботу наш ейчар Марія(фахівець 
із роботи з персоналом), – сказано дуже мало. Насправді у кожного «службового» 
автобуса своя окрема історія

М’ясні гурмани нас 
напевне цілком підтри-
мають  і зрозуміють: у 
світі не так багато ре-
чей, що смакують так 
само, як стейк. Сотні 
різновидів, варіантів 
прожарки, безліч 
спецій і ма-
ринадів: світ 
мліє від стей-
ка. Особливо 
його шану-
ють чоловіки. 
Ніжний. Аро-
матний. Со-
ковитий. По – 
справжньому 
великий шмат 
м’яса, який 
так і просить-
ся на вогонь. 
Сьогодні – він 
наш фаворит!

  «Майже 15 років працюю-
чи із м’ясом, ми зрозуміли, що 
у формуванні попиту у спожи-
вача немає дрібниць. Кожен 
рік, навіть місяць роботи, до-
дає нові грані. Нині гості на-

СКІН  - 

Розширюючи лінійку 
наших напівфабри-

катів, ми нещодавно дода-

ли до них мітболи. Це ще 
один вид виробів, які уріз-
номанітнюють наше жит-
тя. Виготовлені із якісного 
м’яса із додаванням ци-
булі, яєць, часнику, спецій 
та панірування. У нас вони 

існують у трьох варіантах: 
звичайні, з паприкою та 
куркумою.

  Усі три види – в одному 
лоточку. Якщо вам до впо-
доби ніжний смак натураль-
ного м’яса, соковитий та 
приємний, то вам підійдуть 
мітболи із першого ряду. 
Кульки із куркумою, ідеаль-

ТАКІ ЧУДОВІ 
Напевне немає у світі людини, яка не 

любить смаколики із фаршу. З нього можна 
приготувати сотні страв – від найпростіших 
до кулінарних шедеврів. Ці страви люблять 
діти й дорослі, поважні чоловіки й витончені 
жінки із задоволенням ласують виробами із 
подрібненого м’яса

су, термометрія і сотні інших 
обов’язків. У кожного водія 
свій графік, хтось встає о 
третій, хтось – о четвертій. І 
так весь день, допоки кожен із 
працівників «Ниви» не потра-
пить додому.

Водії у нас відповідальні 
й досвідчені, бо їм довірено 
найголовніше – люди», – так 
про роботу одного зі своїх 
підрозділів розповідає керів-
ник автотранспортного під-
приємства Віталій Іванович 
Сахно.

А ще у кожного автобуса 
своя окрема історія. У якомусь 
– водій – справжній садівник, 
тому восени він возить ящик із 
виноградом і пригощає щедро 
своїх пасажирів, а вся «Нива» 
їм заздрить. Десь водій вели-
кий чепурун і зауважить кож-
ного, хто несе соняшникове 
насіння, хоча воно заховане 
глибоко у кишені. У когось 
водій мовчун, а у когось мело-
ман. Один любить, коли поруч 
із водійським місцем хтось си-
дить, а інший цього не дозво-
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шої мережі повинні отримати 
не тільки якісне м’ясо, із цим 
у нас налагоджено із першого 
дня.  Наші вироби виготовлені 
тільки зі свинини найвищої 
якості. Викохані тварини на 
відбірних кормах, які компанія 

сама вирощує;  до збалансо-
ваного стану їх доводить наш 
комбікормовий завод, нещо-
давно реконструйований, так 
що наші тварини їдять тільки 
найкраще. Але, окрім якісної 
свинини, покупець хоче отри-

 МОДЕРНОВА УПАКОВКА
мати відповідно упакований 
продукт, естетичний та прива-
бливий.

Саме тому впроваджуємо 
новий вид упаковки – скін. 
При цьому прагнемо досягну-
ти кількох параметрів одразу: 

упаковка легко відкривається, 
вона зручна у транспортуван-
ні, надійно зберігає продукт 
і у ній «все включено», тобто 
стейк уже в маринаді. Окрім 
того, завжди дбаємо про еко-
логію, тому зменшили лоток, 
а захищеність харчового про-
дукту при цьому збільшилася. 
А ще шукаємо можливостей 
взагалі відмовитись від лотка 

на користь цупкого 
паперу. 

У цей непро-
стий час придбали 
сучасне обладнання 
провідного  євро-
пейського виробни-
ка, тому використо-
вуватимемо машину  
для пакування також 
інших видів продук-
ції. Наявні  переваги 
можуть бути оцінені 
нашими шануваль-
никами, бо продук-
ція уже в магази-
нах. Залишилося,  
за традицією, лише 
побажати: живіть 

смачно і нехай наше життя 
буде спокійним і мирним», - 
так про новинку розповідає 
фінансовий директор компанії, 
куратор ТМ «П’ятачок» Олек-
сандр Кучер. 

Треба сказати, що сама 
скін-упаковка є унікальною, 
бо дозволяє  споживачеві ба-
чити продукт у всій красі. Ма-
риноване м’ясо поміщається у 
готовий лоток, після вакуума-
ції лоток запаюється, щільно 
облягаючи шматок, недаремно 
назва цієї вакуумної упаков-
ки походить від англійського 
слова Skin – шкіра, зберігаючи 
форму, текстуру та цілісність 
м’яса і гарантуючи привабли-
вий  вигляд та максимальний 
термін зберігання.

Словом, це ідеальна упа-
ковка для делікатесів. А те, 
як зручно її відкривати і як 
приємно споживати вишука-
ний стейк, ви можете спробу-
вати самі, бо у мережі фірмо-
вої торгівлі «П’ятачок» на вас 
чекає відбірна свинина в мо-
дерновій упаковці.

ною спецією до м’яса – то 
наступний 
р я д . 
Кур-

к у -
м а 
– індійсь-
кий імбир – на-
лежить до золотого списку 
рослин, що мають проти-
запальні, антибактеріальні 
властивості та навіть спри-
яють схудненню. Але, на 
жаль, скільки б ви не з’ї-
ли куркуми, схуднути, без 
власних зусиль, ви не змо-
жете. У нас вона використо-
вується в ідеальній для ор-
ганізму пропорції.

Мітболи із паприкою 
– наступний ряд у нашому 
м’ясному лотку. Паприка – 
то висушений перемелений 
солодкий, із легенькою гір-
чинкою, червоний перець, 
тому мітболи злегка чер-
вонуваті. Паприка багата 
вітаміном С та мікроеле-
ментами, тому панірування 
із неї додасть виробам кори-
сті.

Мітболи — це чудовий 
вибір для тих, кому необхід-
но приготувати щось швид-

М’ЯСНІ КУЛЬКИ
ко. Їх можна смажити, пек-
ти, готувати на пару або 

навіть тушкувати в со-
усі. Ці м’ясні куль-

ки ідеально підій-
дуть для всього: 
від швидких 
страв з пасти 
й тушкованого 
м’яса до сит-
них сендвічів і 

закусок.
Ми ж хочемо 

запропонувати вам 
приготувати мітбо-

ли у 

вершковому 
соусі. Для цього пі-
дсмажте на вершко-
вому маслі дві із 
гіркою ложки 
муки до золо-
тавого кольору,  
додайте склянку 
бульйону чи води, 
потім 3-4 ложки 
густої сметани, до-
дайте спеції та наші 
мітболи, протушкуйте 

усе до готовності й подавай-
те до улюбленого гарніру.

«Підготували для вас 
новий продукт із цікавим 
смаком, щоб урізноманіт-
нити ваше харчування. 
Народившись в Італії, міт-
боли міцно закріпились 
в американській кухні, 
сподіваємось приживуться і 
в українській, а різноманіт-
ність смаку додасть продук-
ту пікантності та аромату. 
Ми працюємо, щоб ви мог-
ли насолоджуватись новими 
смаками життя», - комен-
тує особливості продукту 

фінансовий директор, 
куратор ТМ «П’ята-

чок», Олександр Ку-
чер.

Почали ви-
пускати чудовий 
продукт, який осо-
бливо смакує дов-

гими осінніми вечо-
рами, задовольнить 

найвибагливіший смак 
та урізноманітнить ваше 

харчування. 

БАБУСИН РЕЦЕПТ

Традиційний рецепт 
помідорів в снігу з часни-
ком на зиму складається 
зі скромного набору ін-
гредієнтів: томати, сіль, 
цукор, оцет, помідори і 
часник. Чому помідори під 
«снігом»? Так, тому що білі 
пластівці часнику покрива-
ють яскраво-червоні плоди, 
як перший сніжок. Продук-
ти: томати; дві столові лож-
ки часнику. Маринад: вода 
- півтора літра; сіль - чверть 
склянки; цукор - половина 
склянки; дві столові ложки 
9% оцту (можна дві чайні 
ложечки 79% оцтової есен-
ції). Увага! Інгредієнти роз-
раховані на банку обсягом 
три літри. Готуємо наступ-
ним чином: укласти в бан-
ку томати; залити окропом; 
залишити на двадцять хви-
лин; приготувати маринад: 
в гарячу воду додати сіль і 
цукор, прокип`ятити п`ять 
хвилин; воду з томатів зли-
ти; зверху на помідори по-
класти подрібнений часник 
і влити оцет; залити приго-
товленим маринадом; зака-
тати. Особливості рецепта: 
якщо часник пропустити 

через Часничниці, то розсіл 
стане каламутним. Найкра-
ще зубчики часнику подріб-
нити ножем або натерти на 

ПОМІДОРИ В СНІГУ З 
ЧАСНИКОМ НА ЗИМУ: 
КЛАСИЧНИЙ РЕЦЕПТ

крупній тертці; приблизний 
витрата часнику на літрову 
банку - одна десертна лож-
ка, а трилітрову - 1,5 - 2 сто-
лових ложки; традиційний 
рецепт томатів під «снігом» 
не включає в себе ніяких 
приправ і спецій, але якщо 
є бажання посилити смак 
і аромат, то можна додати 
смородиновий лист, зелень 
або перець.

Джерело: https://
ua.knowwoow.com/

pomidori/1902-pomidori-
pid-snigom-na-zimu-

perevireni-recepti-z.html
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У Козлові 18-го вересня зустрів 65 
років Хобта Анатолій Пантелеймо-
нович!  

У Любомирівці ПОРОХ ВІРА МИ-
ХАЙЛІВНА зустріла 60-річчя 13.09, 
80 років - 19.09 - КАЛАШНИК ТЕТЯ-
НА ОЛЕКСІЇВНА, з чим ми теж її 
вітаємо!

Прихильності долі вам!

У с. Русанів 60 років 
відзначили РЯБА ІРИНА 

СЕРГІЇВНА  (6.09) , 65 - БОЖУК 
ГАЛИНА ІВАНІВНА(11.09),  70 - 
ІВАЩЕНКО НІНА МИХАЙЛІВНА  
(9.09), КОСТИРА ГРИГОРІЙ 
МАТВІЙОВИЧ(26.09) та РЯБА 
КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА(28.09)! 

Щастя , сонячних днів до наступних 
життєвих дат!

У Сомковій Долині 
весело зустріли 65 років - ТА-
РАСЕНКО ІВАН ВАСИЛЬО-
ВИЧ(7.09)та КРЮКОВСЬ-
КА КАТЕРИНА ІВАНІВНа 
(20.09), 70 - ШАТУН МИ-
ХАЙЛО ІВАНОВИЧ(5.09), 
80 - Сердюк Іван Костянти-
нович(29.09)!  

Мирного літування!

Наші віншування у 
сонячні оселі Вознесенсь-
когого, де 28.09 65  років 
святкувала Пономаренко 
Тетяна Степанівна,  13.09 
- Литвиненко Віктор Ва-
сильович  - 70! 

Миру та злагоди!

У с. Стара Оржиця святкува-
ли 60 СТУПАК ЛЮДМИЛА ГРИ-
ГОРІВНА(5.09), СОЛОВЕЙ МИКОЛА 
СТЕПАНОВИЧ(19.09) та ХАРЧЕНКО 
ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА(26.09), 
65 -ОЧКОЛЯС ГАННА ГРИГОРІВ-
НА(8.09), КУДРЯВСЬКИЙ МИКОЛА 
ІВАНОВИЧ(21.08) та Пирковський 
Іван Павлович (30.09), 70 - Штапир 

Микола Петрович(.09)! Щастя!

У Студениках свят-
кувала  65-річчя Кириєнко 
Галина Іванівна - 24 вересня! 
У Двірківщині 60 років 4.09 
відзначила Олефіренко Тетяна  

Миколаївна! 
У Новій Оржиці Крепець 

Олексій Васильович відзначив 
65-річчя 6.09!
Миру і щастя!

У с. Гостролуччя зустрі-
ли 60-ліття: Щербина Тетяна 
Анатоліївна(4.09), 21.09 - Шим-
ченко Наталія Миколаївна та 
Павлюк Ганна Іванівна(22.09)!  
65-ліття: АГІЄНКО ТАМАРА 
ІВАНІВНА (26.09), 70-ліття: 
БАРАНОВ МИХАЙЛО ВАСИ-
ЛЬОВИЧ (14.09) та БОРОВИК 
ЛЮБОВ ІВАНІВНА(17.09)! Зи-

чимо щастя і щедрот земних!

У Гостролуччі 
75-річчя 15.09 зустрів Мака-
ров Олександр Олексійо-
вич, а 85 -  РІЗНИК НІНА 
СТЕПАНІВНА(4.09). У с. 
Ничипорівка 1-го вересня 
святкував 75-річчя Леглай 
Василь Григорович!  80 
років - 14.09 - ДАРАГАН ВІРА 
ПАВЛІВНА!

Миру і щастя! 

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

08420, Україна 
Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2
 http://niva-group.com
Матеріали номера підготувала Г. Третяк
Редагування і верстка - М. Нанінець

Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
Розповсюджується на Бориспільський  та Бровар-
ський райони Київської області.
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3000 примірників

У ЯБЛУНЕВОМУ 60 -річчя  
відзначила  КРЯЧОК АНТОНІНА 
МИКОЛАЇВНА(3.09), 65 - МО-
СЕЙЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ 
(16.09), та МАТВІЙЧУК ВАСИЛЬ 
ІВАНОВИЧ(22.09), 75 -КРИЧКО 
ГАЛИНА ЛОГВИНІВНА(25.09)! У 
СОТНИКІВЦІ 75 років 20.09 свят-
кувала ЛУЦАК ВІРА ІВАНІВНА! 

Многая літа у мирі та радості!

Магнітні бурі у жовтні 2022 року. Українці можуть видихнути з полегшенням, адже у жовтні очікуються лише три слабкі магнітні бурі — 1, 
29 й 30 жовтня. Хоч магнітні бурі й будуть слабкими, проте треба уважно спостерігати за своїм самопочуттям та емоційним станом.

У с. Переяслаське 4 ве-
ресня 60-річчя зустріла Лашун 
Антоніна Юхимівна, 75-річчя 
5.09 - Серга Софія Савівна. 

У Паришкові 14.09 зустріла 
70-ліття Бодак Ганна Сте-
панівна, 75 - 18.09 - Денисен-
ко Валентина Григорівна, 
85 - 18.09 - Головко Надія Ми-
хайлівна! Многая-многая літа 

бажаємо! 

Підготовка саду до зими  8

1)Полити
Як це зробити. Здійснюють його в 

жовтні, коли опаде листя. Ґрунт у цей 
час треба промочити на глибину 40-60 
см. Щоб цього домогтися, під кожну 
рослину треба вилити: на піщаних 
ґрунтах — 4-5 відер води, на суглинках 
— 6-7, на глинистих — 8-9.

Вологозарядковий полив треба 
робити обов’язково, навіть якщо йдуть 
дощі!

2) Підлікувати
Навіщо це потрібно. Чому восени? 

Так, усілякі непрохані гості докучають 
нам звичайно навесні й улітку, восени-
то їх немає. Але саме в кінці сезону 
боротися з ними найпростіше — вони 
йдуть на зимівлю і не здатні втекти від 
вашого гніву.

Як це зробити. Передусім треба 
зібрати всі опалі плоди й ті, що 
залишилися висіти на деревах на зиму. 
Причому не просто зібрати, а ще й 
спалити! Або закопати глибоко в ґрунт 
на 50 см, не менше.

Потім треба згребти все опале 
листя. Якщо шкідників і хвороб улітку 
було трохи, листя можна укласти 
в компостну купу. Але пам’ятайте: 
його шар повинен бути не більше 10-
15 см, а поверх треба обов’язково 
насипати товстий шар землі або торфу 
(не менше 30 см). Тільки в цьому разі 
навесні наступного року спори грибів 
і шкідники не зможуть вибратися 
назовні й загинуть.

Якщо шкідників і хвороб багато, 
то листя треба згребти і спалити! 
А ось попіл від них можна сміливо 
використовувати — це прекрасне 
добриво.

І тільки якщо шкідників у саду немає 
(а це буває вкрай рідко), а в наявності 
тільки хвороби, листя не можна 
згрібати, адже спочатку це прекрасна 
мульча, а потім (коли вонио почне 
розкладатися) ще й чудове органічне 
добриво! А спори хвороб убити дуже 
просто: треба обприскати опале листя 
сечовиною (500-800 г на 10 л води).

Наступний крок — очистити штамби 
та товсті гілки дорослих дерев від 
мертвої кори. Всі личинки і кокони 
зняти. Але перш ніж приступити 
до роботи, розстеліть під деревом 
тканину чи папір, щоби потім усе 
сміття і шкідників можна було зібрати 
і спалити.

Якщо на дереві є лишайники, їх 
треба зішкребти дерев’яним скребком. 
Трутовики прибирають за допомогою 
ножа та стамески.

Штамби та скелетні гілки, уражені 
хворобами, необхідно зачистити 
гострим ножем до здорової деревини, 
потім продезінфікувати рани мідним 
купоросом (10 г на 1 л води) і замазати 
тонким шаром садового вару.

Якщо постраждалі тканини кільцем 
охоплюють гілки, їх вирізують і 
спалюють. А якщо пошкоджений 
стовбур, то видаляють усе дерево.

Всі сухі, прив’ялі, з потовщеннями, 
здуттями, з потрісканої корою гілки і 
пагони відразу вирізуйте і спалюйте!

У вишні якомога частіше видаляйте 
парость — на ній живиться попелиця.

І нарешті, під деревами і ягідними 
чагарниками треба перекопати ґрунт 
(за винятком рослин, наприклад, 
обліпихи), у яких корені розташовані 
близько до землі — в цьому випадку 

ґрунт просто розпушують на 2-3 
см). Грудки землі розбивати не треба 
— залиште їх на зиму. Саме в них 
виявиться більшість шкідників. І коли 
настануть морози, вони загинуть. Це 
один із важливих етапів підготовки 
саду восени.

3) Замульчувати ґрунт
Навіщо це потрібно. Мульча 

запобігає пошкодженню коріння, 
коли в безсніжні зими ґрунт сильно 
промерзає. Адже коріння більш чутливе 
до морозів, ніж стовбур і гілки. Навіть 
у найбільш зимостійких яблунь, крона 
яких витримує - 40 °С, корені можуть 
постраждати вже при -12-14 °С. Тому 
мульчувати ґрунт просто необхідно для 
підготовки саду до зими.

Як це зробити. Мульчувати весь сад 
не потрібно — достатньо втеплити 
пристовбурні круги. Роблять це після 
вологозарядкового поливу, перед 
настанням морозів. Як мульчу можна 
використовувати перегній, торф або 
тирсу — їх насипають шаром 5-10 см у 
радіусі 1,5-2 м від стовбура.

У роки, коли в саду вносять перегній 
або компост як добриво, додаткової 
мульчі не треба — вони самі виконають 
роль ковдри.

Календар догляду за плодовими 
деревами на осінь

Правильний догляд за садом 
допоможе врятувати дерева від 
зимових холодів і вітрів та підготувати 
їх до майбутнього року.

Вересень. У перший місяць осені, 
який часто ще не сильно відрізняється 
від літа, потрібно зняти ловильні 
пояси з дерев. Багато хто їх просто 
спалює, але деякі, більш економні 
садівники, проварюють, обробляють 
спеціальними засобами від шкідників 
і зберігають на наступний рік. Це 
може принести вам деяку економію 
коштів. Також необхідно прибрати 
з саду всі плоди, які залишилися на 
землі і зіпсувалися. Їх можна вивезти 
на смітник або ж використовувати для 
господарських потреб. Із саду також 

варто вивезти підпірки і спеціальні 
прокладки з розвилок, які запобігали 
різноманітним пошкодженням гілок 
дерев. Їх також можна спалити, щоби 
знищити шкідників, а саме гусениць 
плодожерки, які в них частенько 
збираються.

Жовтень. У жовтні слід провести 
ретельну перевірку насаджень на 
наявність зараженості шкідниками. 
Для цього проводять спеціальні 
облікові огляди дерев по діагоналі 
або по кварталах. У цей же час 
проводиться обрізування та видалення 
пагонів, вовчків і пошкоджених 
шкідниками гілок. Наступним етапом 
є підв’язування стовбурів очеретом, 
стеблами соняшнику або просто 
спеціальними захисними сітками від 
зайців та інших гризунів.

Листопад. Зберіть опале листя та 
зрізані гілки в одну велику купу і 
спаліть. У вогні загине безліч шкідників, 
які просто могли перезимувати в 
купі листя і навесні знову оселитися 
на плодових деревах. Також слід 
перекопати ґрунт навколо дерев. Поруч 
зі стовбуром заглиблюватися більш ніж 
на 10 см не варто, можна пошкодити 
коріння, а ось через метр-півтора вже 
можна працювати на повний штих. 
Проводячи скопування, вносьте 
добрива: суперфосфат — 100 г під 
дерево, калійні й азотні (не обов’язково) 
— 50 г під дерево і, звісно ж, органічні 
добрива, 300-400 кг на сотку. Повторно 
огляньте дерева, зніміть у них можливі 
гнізда шкідників і спаліть, приберіть 
зі стовбурів омертвілу кору. Молоді 
дерева підготуйте до холодів, утепліть, 
підіпріть і захистіть від сніголомів.

Правильний і якісний догляд за 
садом допоможе не тільки врятувати 
дерева від зимових холодів і вітрів, 
а також інших напастей у вигляді 
сніголомів і шкідників, а й підготувати 
їх до майбутнього року, в якому на вас 
обов’язково чекає величезний урожай 
соковитих і свіжих плодів.

ТРИ СПРАВИ, ЯКІ ПОТРІБНО 
ЗРОБИТИ ВОСЕНИ В САДУ


