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ВИТОКИ РОДУ!
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ПІСЕННЕ ПЕРЕВЕСЛО
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ГОТУЄМОСЬ ДО ЗИМИ8 СТОР

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

Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №17 від 6 ЛИСТОПАДА 2021 року

«Нива» заявляє!
НАША ПОЗИЦІЯ, ЩО СПІШИТИ ПРОДАВАТИ ЗЕМЛЮ НЕ ТРЕБА, БО ЦЕ ГАРНИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ І ОНУКІВ, ЯКИЙ З ЧАСОМ ТІЛЬКИ ДОРОЖЧАТИМЕ.
КОШТИ БУДУТЬ ОБЕЗЦІНЮВАТИСЬ, А ЗЕМЛЯ ОБЕЗЦІНЮВАТИСЬ НЕ БУДЕ!

МИ УХВАЛИЛИ ПІДВИЩЕННЯ
ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ ЗА ОРЕНДУ
ПАЇВ у 2022 році ДО 16!

Чому ми вирішили це для себе і для людей? Бо як соціально відповідальна компанія розуміємо, що такий
крок на часі. Ми піднімаємо відсоткову ставку виплат
з двох причин.
ПЕРШЕ – ХОЧЕМО ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ, БО ЧАС ВАЖКИЙ
ДРУГЕ – МИ ХОЧЕМО ЦИМ КРОКОМ ПОКАЗАТИ ЛЮДЯМ,
ЯКОЮ ЦІННІСТЮ ВОНИ ВОЛОДІЮТЬ!!!

Останні загінки 2021!
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сказати, що все можна передбачити,
щороку поле вчить чомусь новому,
тільки встигай засвоювати науку.
Після минулого непростого року,
у цьому вже годили кукурудзі, як
могли, а сонечко та дощики нам у
цьому допомагали. Зараз ще рано
казати про результати, бо змолочено ще лише половину площ, але
ми очікуємо гарних ужинків. Так
спокійно за кукурудзу було, здається лише у 2017, у всякому разі після посіву були гарні дощики, які її
підтримали, а от коли зерно стало
наливатись, як кукурудза почала
цвісти, то ударило тепло, протримались рослини тільки на травневій
волозі. Тож до цього завжди по-

А КУКУРУДЗЯНОМУ ПЕРГАМЕНТІ
НАПИСАНО НОВУ ІСТОРІЮ

кщо ви були на кукурудЯ
зяному полі, то обов’язково повинні були побачити,

як кукурудза поступово дорослішає і із звабливо-зеленої
перетворюється на незворушно бліду, а соковиті листки з часом стають схожими
на пергамент, і то тільки
здається, що на ньому немає
тексту, насправді там написані непроста історія щоденних хліборобських буднів

Писати цю історію починають
ще навесні, коли вкидають у землю
перше золото насінин, потім до цієї
розповіді трактористів та агрономів
додається цілий сценарний цех:
дощі складають свої насичені життям сторінки, сонце веде любовну
лінію, а вітри та суховії плетуть щоденні інтриги. Але ось кукурудзяні
історії доходять до завершення і вже
тільки тоді у пергаментних сувоях
знаходять золоте зерно істини. Цього разу ми шукали його із директором ТОВ «Нива Фарм» Віталієм
Трохименком
«Кукурудза для України була і
залишається стратегічною культурою, яку вирощують практично
скрізь, незалежно від кліматичних
умов та розмірів господарств. Для
Групи компаній «Нива Переяславщини» вона важлива із двох причин. По-перше, це сировина для
виробництва кормів, по-друге, це
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експортна культура, бо частину врожаю ми постачаємо за кордон.
Інколи вважають, що кукурудза
досить проста у вирощуванні та
невибаглива, але насправді для отримання високих і сталих врожаїв
її таки потрібно вміти вирощувати і
постійно вчитися в процесі. Змінюються гібриди і умови, з’являються нові шкідники та хвороби. А ще
потрібен окремий підхід до кожного поля і врахування особливостей
рослини. Тому для агронома не буває дрібниць і за всім треба слідкувати. Займаюсь хліборобською наукою уже багато років, але не можу

трібно готуватися заздалегідь. Тому
кожного року відбираємо найкраще, сіємо випробуване і нове, шукаємо ідеальне насіння, щоб і зерно
було гарне, і качан, і до умов добре
пристосований. З’являються нові
гібриди, ми беремо їх у роботу, висаджуємо гектар-два, щоб вивчити
перспективи. Так склалося, що найбільш популярними саме по Переяславському району є пізньостиглі
гібриди, які мають ФАО 300-400.
Їх особливо люблять агрономи, бо
вони «універсальні солдати», яких
можна сіяти практично скрізь та

ПАЙОВИКАМ

отримувати непоганий урожай за
будь-яких умов. Однак досвід навчив нас, що не варто «складати усі
яйця в один кошик». Ранньостиглі
та середні гібриди також заслуговують уваги та пошани. Тому сіємо гібриди усіх груп стиглості у різних
пропорціях, що дозволить розтягнути у часі процеси сівби та збирання, що завжди доречно і зручно для
господарства. По-друге, дасть змогу
дещо знизити ризики, які несуть із
собою непередбачувані кліматичні
умови останніх років. Зараз це поле
дає по 111 центнерів з гектара, подивимось, що буде у підсумку», каже Віталій Олександрович.
Височенні стебла кукурудзи вражають, качани опустилися донизу
і просяться до бункерів, а три комбайни снують полем, часто-часто
моргаючи вогниками, - значить
бункер повний і час забирати зерно.
Моргали вогниками і молотили кукурудзу цього разу Володимир Іванович Дубенський, Олександр Васильович Вегера, Віктор Миколайович
Смарчевський, Віктор Васильович
Касьян, Леонід Іванович Перескок,
Юрій Григорович Чужа. На бункеронакопичувачах Олександр Васильович Болілий, Роман Миколайович Шевченко, Євген Анатолійович
Сакун. А керує усіма агрономічними процесами Микола Васильович
Остапенко, агроном із чималим
стажем. Ми залишали поле, а робота на ньому продовжувалась, бо до
кінця цієї історії ще не одна сторінка самовідданої праці.

«Перевесло»
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ПРО НАС!

Якщо ви думаєте, що зараз ми
говоритимемо про еліксир молодості, знайти який намагалися
вчені-дослідники багато століть поспіль, то ви не дуже помилитесь. І для цього навіть не треба їхати у заморські краї, достатньо тільки вийти в поле, де якраз молотять сою
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ікувальні властивості сої відомі давно, але тільки останнім часом науковці підтвердили
значення корисних для здоров’я
компонентів сої. Наразі весь світ
визнає її продуктом здорового харчування. А результати останніх
досліджень показали, що продукти
на основі сої мають властивість зміцнювати здоров’я. В Україні такого
широкого поширення у якості чудового харчового продукту соя ще не
отримала, але наші дієтологи також
вважають, що у неї блискуче майбутнє і згодом вона стане ключовим
рослинним продуктом на кухні, бо
має суттєві переваги, перш за все
через високий вміст білка.
Навіть побіжний погляд на роль
білка у організмі, здатен здивувати
і переконати, що людина таки дивовижне створіння і без умілої руки
Творця тут не обійтися. Білок утворює основу кісток, шкіри, хрящів,
сухожиль; розщеплює шкідливі речовини і навіть отрути, переводить
їх у розчинну форму і виводить з
організму; бере участь у згортанні
крові; відбивається від патогенів,
нейтралізує бактерії і віруси; передає сигнали між клітинами, тканинами, органами; білок-інсулін
регулює концентрацію глюкози в
крові; гемоглобін - транспортний
білок - переносить кисень з легень
до тканин і вуглекислий газ від
тканин до легень; основний білок
молока (казеїн) виконує живильну
функцію; моторні білки забезпечують рух організму, наприклад, скорочення м’язів, рух війок. І цей перелік далеко не повний...
«Група компаній «Нива Переяславщини» десятки років виробляє
смачні і поживні м’ясні вироби і
добре знається на вирощуванні тварин та на користі соєвого білка для
відгодівлі, тому сою ми вирощуємо
давно. Тут повинна була б бути фраза: «І любимо!», але, на жаль, такого сказати не можемо, надто вже
примхлива пані ця соя.
«Цьогорічна весна була пізньою,
тому і посівна, і жнива зсунулись
десь тижнів на два, зараз усі сили:
техніку, людей – кинули на збирання сої. Я завжди кажу, що агроном

від 6 листопада 2021 року

ВОНА ДАРУЄ ДОВГОЛІТТЯ

- професія творча. А у вирощуванні сої взагалі треба бути не лише
агрономом, а ще трохи вченим, дослідником і навіть мати надзвичайні здібності – таку собі агрономічну чуйку: врахувати попередників
і правильно обрати сорт, вчасно
підживити і врятувати від бур’янів,
а сьогодні головне завдання якомога швидше, до початку осінніх дощів, зібрати сою. Я вдячний усім,
хто сьогодні догоджає цій культурі
і намагається прискорити її рух до
комори. Робота на землі – це величезний труд, я дякую кожному
комбайнеру і трактористу, водієві
та агроному, механізатору та інженеру, працівникам току та елеватора, поварам, які привозили хлопцям
у поле смачну їжу, бо всі сьогодні
працюють на результат. Багато із
наших працівників віддали компанії уже близько двадцяти років,
вони знають ціну кожному зернятку, а ми намагаємось підтримувати
і берегти свій колектив», - зазначає
директор із питань рослинництва
Станіслав Кошіль.
На час нашої поїздки на поле у
Двірківщині там, вишикувавшись у
лінійку, стояли аж три комбайни –
хлопці обідали. Недавній тиждень
дощів, холодні ночі ніяк не давали
сої досохнути і агрономи дозволили
їй ще поніжитись на сонечку і перегнали комбайни на сусіднє поле,
де інший сорт так і ждав, щоб помандрувати до бункерів комбайнів.
Комбайнери Олександр Глушко,
Василь Зінченко, Костянтин Корбачов, Василь Куракса, Ігор Смовський, Микола Шевченко один за одним наповнюють бункери комбайнів, щоб такий корисний еліксир
довголіття здійснив свій шлях до
елеватора та комбікормового заводу.
До моргаючих вогників комбайнів
поспішає Олег Летко, що зустрічає
свій День народження в полі, перевозячи цей цілющий продукт до кузова «Сканій».
Бажаємо імениннику, як і всім
хліборобам, довгого і щасливого
життя, і якщо вже не соя, то нехай
людська вдячність і Божа ласка подовжать їх хліборобський вік!
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ЗОЛОТО ІСТОРІЇ ЗОЛОТО ПОЧУТТІВ

Зазвичай жовтень у селі – справжній святковий місяць, бо приносить
свято, що єднає всіх у одну родину
– День села. Щороку це грандіозне гуляння зі співами, виставками,
вітанням, але у цей коронавірусний
рік все значно простіше, однак не
менш трепетно.
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ницю сімейного життя відзначають
аж чотири подружні пари із Гостролуччя: Донець Віктор Миколайович
та Любов Петрівна, Барабаш Віктор
Миколайович та Галина Миколаївна, Щербина Василь Панасович та
Ольга Феодосіївна, Кріпкий Микола Степанович та Катерина Єгорівна!
Від імені компанії вітали ювілярів
директор Благодійного фонду Анатолій Федорович Єшенко разом із
Баришівським селищним головою
Олександром Павловичем Вареніченком та старостою села Василем
Андрійовичем Галушко.

ПАЙОВИКАМсподарського підприємства.
Віктор Миколайович Барабаш
був головним інженером радгоспу
«Більшовик», наразі займається
фермерством, його дружина – Галина Миколаївна працювала економістом.
Микола Степанович працював у
радгоспі «Більшовик», а Катерина
Єгорівна – медсестра.
Василь Панасович Щербина –
знатний механізатор, нагороджений
орденом Трудової Слави, він і трак-

Ще до приїзду гостей Василь Андрійович із гордістю говорить, що
таких сіл, як Гостролуччя, ще треба
пошукати, уся його історія виписана у 492 сторінках друкованої книги про село, виставлена рушниками

торист, і комбайнер, і зварювальник
– майстер на всі руки, уся його родина – механізатори, троє братів –
усі закохані у техніку. Його дружина – Ольга Феодосіївна – колишня
медсестра.
Кожна родина особлива, дивовиж-

та артефактами у музеї, золотом
історії вплетена у біографії відомих
родин земляків. Історія села писалася впродовж шести років разом із
Григорієм Івановичем Захарченком,
факти збиралися у музеях, архівах,
Києво-Могилянській Академії, так
з’явився прапор села, історичні
світлини і сторінки історії села, із
обрядами та поезією місцевих митців. Всього є лише 4 екземпляри
книги. Але до золота історії приєднуються золоті подружжя.
Віктор Миколайович та Любов
Петрівна Донець – дуже шанована
родина. Дружина пропрацювала усе
життя медсестрою, а чоловік – був
заступником директора сільського-

на, кожна достойна найтепліших
слів, і їх справді не шкодували, як і
квітів та подарунків.
Гості бажали, щоб золоті ювіляри
дожили до діамантового весілля,
щоб соловейки завжди співали пісню кохання, були здоровими діти
і онуки, а у родині панували мир,
злагода і благополуччя! Хороших
радісних днів і довгих років життя!
Ми щиро бажаємо, процвітаня селу Гостролуччя, хай добре у
ньому живеться родинам, нехай їх
зусиллями і енергією складається
щасливе майбутнє, а золотом почуттів буде написана ще не одна натхненна сторінка історії.

Староста села розділив цю подію
на десятки менших і розподілив
так, щоб кожному довелося доторкнутися до щасливих моментів земляків. Групі компаній «Нива Переяславщини» пощастило доєднатися
до вітань ювілярів, та не простих, а
золотих. У 2021-му п’ятдесяту річ-
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ВІД НАС!
Кажуть - роки додають мудрості

і вчать цінувати цю пам’ять роду,
всі, до кого завела нас доля у селі
Русанів тільки підтверджують це.
Отож наша щомісячна подорож із
гостинцями для літніх людей стала
екскурсом до родової пам’яті та родових оберегів.
Іван Якович Литовченко перестав
бачити цей світ п’ять років тому
після смерті дружини. Така іронія

чена монахами. Правнучка почала
шукати історію родини і виявила,
що інший дід був Георгіївським кавалером, от тільки радянська влада
заможні родини не жалувала, ото
і покидало родину і по Сибіру, і
по Уралу… Поруч на стіні висить
портрет Шевченка, робота дядька
родини - Михайла Панасовича Войченка, про якого писав Солженицин
у своєму творі «Архіпелаг Гулаг»,
він був репресований і засуджений
до 14 років таборів. «Якби не він, то
вся професура Університету імені Т.

Часом дивуєшся, де беруться сили протистояти життєвим
обставинам. Чия невидима воля дає тобі пережити труднощі,
пройти випробування і стати ще сильнішим. Безумовно, на все
воля Божа, але є ще один оберіг у житті, ще одне джерело сили
– це рід. Він не тільки у химерних сплетіннях ДНК, він у уривках знань, що спливають хтозна звідки, він у спалахах подій, які
з вами ніколи не відбувалися, він у пожовклих фото і родинних
історіях...

долі, що після втрати кохання світ
втратив не тільки кольори, але і
зображення, натомість посиливши проникливий внутрішній зір і
пам’ять... Йому дев’яносто, а свого часу він шість років служив на
флоті і навіть був інструктором підводного плавання, згадує своїх армійських друзів, він кавалер ордена
Трудового Червоного Прапора, однієї із найвищих трудових нагород,
працював керівником радгоспу. У
цьому будинку живе уже сьоме покоління родини, тому це справжнє
родинне гніздо. Прапрапрадід родини був охоронцем у Києво-Печерській Лаврі, за що і отримав садибу у
власність від монахів. Сама будівля
досі жива, тільки перебудована, а
земля, де стоїть вже нова хата, освя-
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Шевченка загинула б, він був бригадиром на шахті і врятував учених,
забравши до себе у бригаду, допоміг вижити, бо був у пошані навіть у охоронців - був художником,
музикантом, співаком, поетом», розповідає Іван Якович.
А дід Панас був у полоні у німців у Першу світову, надивися там
усіляких чудес техніки і коли повернувся, то навидумував місцеву
механізацію і за те, що був добрий
господар, його розкуркулили. Так
пройшлася радянська машина по
талановитому і успішному роду,
вбивала людяність і людське, але
так і не змогла цього зробити.
Із дому нас проводжав такий самий, як і рід – великий і благородний пес – Ірбіс і все намагався нас

ВОНИ - ОСНОВА РОДУ!

не випустити, мовляв, тут ще багато
історій, зупиніться, послухайте…
але немає коли, ще 17 людей у Русанові ждали цього дня нас до себе
у гості.
Марія Захарівна Пильтяй, теж
ровесниця Івана Яковича, за три
місяці їй 90. Герой Соціалістичної
Праці, кавалер двох орденів Леніна
– то високі за мірками Радянського Союзу нагороди, що відзначали
справді самовіддану працю. Вона
працювати із 15 років, і вже тоді
була «стахановкою» (у Союзі так
називали новаторів, передовиків
соціалістичного виробництва, учасників масового руху трудящих за
підвищення продуктивності праці
на основі оволодіння новою технікою, яке започаткував Стаханов
у 30—40-х роках минулого століт-

Ці розповіді можна слухати годинами, та нас чекали ще у інших оселях, але і звідси нас не випустили
із пустими руками і нагородили величезним пакетом яблук та звеліли
передати Олександру Олексійовичу Мостіпану та всім, хто готував
пакуночки, отож ми передали дарунок, якими потім ласували співробітники компанії.
Згодом ми разом із директором
Благодійного фонду «Ниви Переяславщини» Анатолієм Федоровичем
Єшенком та Володимиром Яковичем Нестроєвим, представником
Русанівського старостату, відвідали ще 15 родин, і скрізь чули дивовижні історії, які можуть бути основою окремих розповідей про рід
і родину. І хоча у наших гостинцях
звичайні продукти: борошно, олія,

тя). Уже в той час юну Марію відзначили високою нагородою – дали
5 метрів ситцю, а місцева швачка
пошила розкішну сукню. Тоді молодесенькі дівчата тягали носилками копиці сіна із болота, а старші
- молотили зерно молотарками.
Але вона із подругою напросилася
до молотарки і намолотили за день
12, 5 тонн зерна, чого до того ніхто
не робив, за що і отримали перші
нагороди.
У багатодітній родині Марії Захарівни, яка роз’їхалася по всьому
світу, було п’ятеро дітей, вона досі
береже добру пам’ять про кожного
із сімейства.

крупа, цукор, макарони, смалець,
паштет, тушонка, каша з м’ясом,
хліб, булочка, печиво, але подарункам люди раділи, дякували, охоче
спілкувались.
Доброго здоров’я всім, довгого і
затишного життя!
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У нашій пісні, в її чародійній силі криється одна з таємниць нашої незламної
живучости. Наша пісня, чи вона сумна чи весела, чи навіває на нас смуток, чи
викликає на обличчі усмішку, — вона завжди нас окрилює, вона завжди зв’язує нас в
одну цілість, на яких би землях ми не були. А люди, наділені чарівним голосом, ніби
посланці Неба, провідники до чарівного світу магії...
Її голос - мов перший карпатський весняний струмочок, що виривається з товщі
снігу, перебігає з камінця на камінець і будить гори від зимової сплячки. Влітку
він або ж тоненько заспівує морським бризом з легкою прохолодою, то заливається
соловейковим перетьохком перед сходом сонця. Восени він журливо щепоче
золотистим берізкам колискову, а взимку протяжно заспівує баладу сумними
зойками віхоли...
...Алла Васик!.. Будь-які епітети будуть ницими для передачі читачеві її неповторного таланту та її дивовижної надлюдської наполегливості, бо як сказав один
відомий в Україні колега-журналіст: «Талант - то лише дещиця успіху. Щоб його
огранити, необхідні титанічні зусилля сили волі». Особливі виклики виникають
з боку бездарностей, які всіляко намагаються очорнити тих, кого Бог поцілував у
чоло. Проте її самобутній талант - мов цілюще джерело, пробив товщі упередженості і засяяв усіма барвами веселки на 5 міжнародному фестивалі ім Квітки Цісик
у Празі, де її чекав справжній творчий тріумф...

- Ви пам’ятаєте свій перший яскравий спогад дитинства, пов’язаний з музикою, творчістю. Коли
вперше відкрився Ваш вокальний дар і хто Вас підтримував на
творчому шляху?
- Перш за все, дуже дякую за запрошення на інтерв’ю. Приємно,
що наша співпраця, яка спостерігалася протягом багатьох років у Яготині, не загубилася, адже той факт,
як з нами обійшлися у нашому коханому місті, міг би роз'єднати нас
назавжди, але все, що з нами відбувається, то на краще, адже все розвивається по спіралі...
Так, звичайно, все починається
з дитинства.. Зі слів моєї дорогої
матусі Васик Галини Миколаївни,
Царство їй небесне, я народилася
з дужим дзвінким голосом і сонцесяйними кучеряшками! Лікарі зразу поставили правильний діагноз:
«Співачкою буде!». Моїм вихованням займалася бабуся Катерина, в
садочок мене не віддали, не знаю
чому, але в неї був голос такий, що
коли вона ішла на річку прати, а
під час роботи вона завжди співала, її чуло все село Лісняки і казали: «О, Катерина співає і на душі
веселіше». Я дивуюся: скільки вона
пережила всього, ну, мабуть пісня і
допомагала виживати.
Це з нею ми збирали всіх сусідів
до нас на присьбу і я давала їм концерти, роздаючи намальовані власноруч квитки. Це було регулярно.
Та коли не стало бабусі, я довго
мовчала, бо, вочевидь, не стало тієї
незримої натхненної сили, яка йшла
від неї. Пам'ятаю, коли її ховали,
я, семирічна дитина, вчепилася за
цвинтарний паркан і ніхто мене не
міг переконать, що потрібно піти
попрощатися перед тим, як труну
засипають землею. Мабуть моя дитяча психіка захищалася, бо моя бабуся для мене була святом, де пісня,
і танець, і дотепне слово займали
виховне значення.
Дідуся я не знала - він помер до
мого народження, але він теж був
дуже обдарований, робив музичні
інструменти власноруч. А з батькової сторони теж бабуся Настя була
дуже голосиста, а прадід Харитон
був дияконом та інколи в церкві
співав, то від сили його голосу гасли свічки в церкві. Звичайно, і у
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моїх батьків були унаслідувані чудові голоси. Люди казали: «О, Васики співають, пішли послухаємо». А от моя рідна сестра Людмила теж, - Боже ж мій, всім Царство
небесне, теж мала красивий голос.
Ми коли з нею співали - здавалося,
що ми одне ціле - співзвуччя було
надзвичайно красивим. За неї мені
взагалі сумно, бо закінчила музичну школу по класу скрипки і мала
вступати до музичного училища,
а тут на випускному екзамені перехвилювалася і вліпили їй трійку.
Після цього закинула далеко скрипку на горище, яку я згодом через
багато років знайду, відреставрую і
вручу їй у мамин день народження
на 66-річчя. Згадую все і плачу... Не
стала вона вступати до музичного
училища, бо нанесли тяжку душевну травму. Зараз, будучи педагогом,
я дуже боюся своїм діям ставити
погані оцінки.
...Яскравий спогад дитинства...
Їх було дуже багато. Але наш
сусід Всеволод Володимирович
Скарнович - відомий настроювач,
учитель музики, коли почув, як я
сиджу на горісі і співаю, - сказав:
«І який же голос у тебе солов' їний,
та ми з тобою і в Москву поїдемо
виступать». Це було перше визнання професіонала! Також у шкільні роки плідною була співпраця з
Майсаком М.О. Успішними були
виступи на олімпіадах, батьківських зборах, вечорах, міських заходах. То були пісні: «Голубой вагон»,
«Смерічка», «Самая счастливая»...
А наша перша вчителька Барабаш
Г.К. завжди говорила такі слова:
«Виступає народна артистка Алла
Васик» - от воно й приклеїлося до
мене. Люди кажуть мені зараз, щоб
я не сумувала, що в мене немає державної відзнаки - ні заслуженої,
ні народної, бо «Ти й так народна
улюблениця і без звання», хоч у
мене все ж таки є звання від Асоціації діячів естрадного мистецтва - то
є «Заслужена артистка естрадного
мистецтва України».
- Перші професійні заняття вокалом: ким були Ваші наставники, кому завдячуєте?
- Мені буде приємно мати розмову
з Вами, Михайле Михайловичу, бо
саме Ви багато років відслідковували мою творчість у Яготині. Ви,

як ніхто, переймалися моїми побутовими проблемами, шкода, що зараз нема кому ними перейматися...
Ваше велике серце підтримувало
мене у непростих ситуаціях, які
виникали на роботі. Я одне можу
сказати, що завжди слідувала настановам моїх вчителів, які у мене
були в училищі ім. Р.М. Глієра, потім інституту культури. Це - Н.Я.
Мілютенко, В.Я.Чубатенко. І моїм
справжнім першим професійним
виступом був випускний держіспит
в Київському Державному училищі
ім. Р.М.Глієра, коли голова екзаменаційного журі всевідомий професор Анатолій Авдієвський поставив мені єдину 5+ і запросив мене
до хору ім. Г. Верьовки. Тоді Н.Я.

ПІСЕННЕ

Мілютенко, дружина уславленого режисера і актора, мені сказала:
«Це для тебе, Аллочко, велика подія
і перемога».
Так, я могла працювати в хорі
Верьовки, але обрала Дніпропетровську обласну філармонію, бо
запросили мене туди солісткою-вокалісткою - це мене привабило найбільше. Можливо це була стратегічна помилка, але я не шкодую. Об'їздивши з гастролями разом з ансам-

ла - закохалася і вийшла заміж за
військовослужбовця-земляка, якого
вірно чекала, звільнилася з філармонії, ой це теж історія... Мене не
відпускав керівник і ми їздили тричі
до Дніпра з Яготина. Неохоче підписав заяву керівник Г.П. Клоков, наче
відчував, що мене відпускати не
можна!!! Бо поїхавши на Далекий
Схід зі своїм коханим чоловіком,
дуже швидко - через рік - ми розлучилися, але мені там дали квартиру,

блем «Славутич» весь Радянський
союз, а також Польщу та Угорщину,
я отримала такий досвід солістки,
що, мабуть у хорі Верьовки у мене
того б не було. А може я й недооцінювала себе...
У філармонії працювалося, як у
казці: і квитки тобі на літак, і щомісячні премії, і добові за гастролі,
і концерти в «Інтуристі» в Ленінграді, Москві, Києві, Сочі..., а ще
незабутні екскурсії за рахунок профспілки. От тоді ще я мала стати
Заслуженою артисткою, і отримати
квартиру, як молодий спеціаліст,
але в один момент все собі злама-

бо працювала педагогом в музичній
школі, тому там жила ще два роки.
Як прийду на телефонні переговори з мамою і батьком, а вони мені
плачуть у трубку: «Їдь додому, чого
там сидиш на чужині?» Ну що ж, у
1992 році я звільняюся зі школи, залишаю квартиру і лечу, як той журавель, що пізніше заспіваю пісню В.
Кучерявого, до дому, до рідної хати.
- Яготин дав крила багатьом
талантам, але когось чекали і
непролазні хащі на шляху до
визнання. А чи відбулися Ви як
педагог-наставник. Кого можете
відзначити зі своїх учнів?

Золотокоса Русалка

«Перевесло»

№17

ПЕРЕВЕСЛО
- У тому ж році я прийшла на роботу до Яготинської школи мистецтв викладачем по вокалу.
Загалом в Яготині я пропрацювала 30 років. За ці роки я виховала
таких солістів-вокалістів, як Тетяна
Кубова(Піщенко), Тетяна Любенко(Симоненко), Тетяна Кибус, Оксана Тарасевич...
- Перший вагомий здобуток,
винагорода? Знаю, що доля Вас
не балувала званнями, хоча моя
суб’єктивна думка, що Ви давно є
щонайменше заслуженою артисткою України?..
- Стала студенткою і закінчила з

Мілютенко,
народна артистка
України Галина Яблонська і запитала, чи не хотіла би я поїхати на
конкурс ім. К. Цісик у Прагу, що
це дуже престижний конкурс і від
Києва набирають делегацію за
підтримки міністерства культури
України? Я завмерла, - та я ж за кордон з часів Радянського Союзу не
їздила... Але Яблонська радила, тим
більше за підтримки Міністерства
культури. І я погодилася!
Підготовка почалася з того, що
мене познайомили з керівником
делегації - заслуженою артисткою
України І. Персановою, вона почала
золотобаштова Прага». От де кульзі мною роботу. Потрібно було замо- допомагала.
І ось конкурс. Крім делегації із тура цінується у першу чергу, там
вити закордонний паспорт, зробити
щеплення, тести на вірус, оформити Києва приїхали делегації із Чехії, і атмосфера зовсім інша - жити хочеться... А у нас - поскорочували
художню самодіяльність і їх керівників і, знаєте, соромно сказать, але
попала туди і зрозуміла - щодо мене
Чернівців,
Львова
і
Дніпропе- це дискримінація... А ще я так і не
карту пасажира, а також медичний
тровська.
Мали
приїхати
з
Німеччидочекалася від Яготина за 30 років,
поліс, а крім того, потрібно було
ни,
але
в
них
на
той
час
була
червизначитися з тим, який репертуар
мені взяти на конкурс? Я виріши- вона зона і їх не випустили. Ми зала, що спробую виступити у двох реєструвалися і почали готуватися
номінаціях - народний вокал з піс- до виступу. Відбувся перший день
нями «Черемшина» і «Дівка-чорно- конкурсних прослуховувань, ми побривка», та в академічному вокалі - обідали і розійшлися. Наступного
«Чорнобривці», що попросила сама дня був гала-концерт у величезному
І. Персанова, і літературно-вокаль- міському парку і відбулося нагородну композицію «Чарівна скрипка». ження. Ми виступали перед українУмовою конкурсу було обов'язковий цями, які працюють в Празі. Які
твір з репертуару К.Цісик. Призна- були овації, здавалося, що ми знову
юся, що я хотіла ще й в естрадній в Україні! Коли я вийшла в українському костюмі виконать «Чорнобривку», мене вже зустріли гучно,
а коли ще й «Чорнобривці» заспівала - мене під вибух оплесків нагородили трьома дипломами - два із них
першого ступеня. Це означало, що
я в обох номінаціях перемогла, а в щоб зробили на мене подання на Затретій диплом засвідчував найвищу служеного працівника культури???
нагороду - орден «Золота квітка»
- Сподіваюся що заслужене
Квітки Цісик. Я купалася в опле- визнання цього разу, після такої
сках і вигуках «Слава Україні!», величної перемоги, таки прийде
відбувалося щось фантастичне. до Вас. Чого вашим поціновуваПерсанова, вітаючи, сказала: «Ви чам чекати у майбутньому, чим
мене вразили, і де ви були стільки здивує нас лункоголосий соловейроків? Я Вас ніколи не чула». Ну що ко Яготинщини, та ба - всієї неньна це відповісти? - тільки сльози...
ки-України?
Як виявилося, орден мені вручи- Як би мені хотілося зробити
ли за найкраще виконання пісні із творчий вечір з моїми друзями - сорепертуару К. Цісик, а то були наші ратниками, адже мій ювілейний рік
вічно нев'янучі М. Сингаївського і продовжується, мабуть локдаун не
музику В. Верменича «Чорнобрив- дасть. Тож можна знайти мене буде
ці».
в інтернеті на моєму ютубканалі.
Зараз прийшла думка, що, нарешЩе один штрих. Моя подруга Готі,
коли
мені
життя
поставило
одні
родецька
Тетяна, у якої я гостюваномінації виступити, але передумап'ятірки,
доля
зробила
мені
подала
прекрасна
швея, і раніше нала, бо й так потрібно було везти з
рунок
поїздка
до
Праги.
Якщо
прикінці 90 років вона шила мені
собою три сценічні костюми. Того
чесно,
я
закохалася
в
це
містичне
сценічні костюми. До речі, костюм,
ж самого пречудового серпня приїмісто,
взагалі
чехи
дуже
миролюу якому я стою біля Василя Зінкехала із Праги моя подруга Т. Горобивий,
трудлюбивий,
без
амбіцій
вича, він мені вручав нагороду у
децька з сім'єю до мами в Яготин
і у нас відбулося декілька теплих народ! Свою багатющу архітекту- Ялті, шила якраз Таня, за що їй щизустрічей. Вона дуже схвально ру вони зберегли завдяки тому, що росердечно дякую. А познайомив
підтримала мене на цю поїздку, за- розрухи вони не знали, бо дуже нас наш Маестро Вадим Львович
просивши разом із чоловіком-чехом дбайливо берегли мир. Прогулянка Кучерявий - вічна йому пам'ять, бо
Мірославом до себе в гості. Я відчу- з екскурсоводом, до речі, екскурсо- батько Тані співав і грав на скрипці
ла, що сама доля мені допомагає, і я вод - наша біженка з Криму - втекла в хорі ветеранів. Ось вона - історія
звідти в 2014 році під час окупації людей рідного краю!
погодилася.
Хочу побажати всім читачам руДорога була важкою. Їхали авто- Криму. Тож прогулялися Карловим
мостом,
завітали
до
Собору
Святобрики
«Пісенне перевесло» і його
бусом великим комфортабельним,
го
Віта,
пропливали
по
річці
Влтаві,
автору
міцного здоров'я, кріпості
але, доїхавши до Румунїї, на кордоні нас тримали півтори доби, з оглядом на чудові палаци компо- духу і тіла, йти, не дивлячись ні на
поки всіх передивилися, що вони зиторів Сметани, Дворжака під що до своєї мети, а також добра і
везуть. Це найтяжчий момент. Приї- акомпонемент симфонічної поеми щастя! До нових зустрічей!
Один мій колега сказав колись жархавши до Праги, о третій ночі всіх «Влтава» - одним словом, завотома
на концерті Алли Васик: «Я
поселили в готелі, а мене відправи- рожуючий релакс. Недарма Прагу піду, щоб не закохатися у цю нейли на таксі до Тані, вона зустріла називають «стозлатоглава Прага», мовірну жінку». І я з ним згоден...
мене і далі буквально у всьому мені але зараз, мабуть, вже стотисячноРозпитував М. Нанінець

з берегів сивого Супою
відзнакою Київський Національний
університет культури і мистецтв, де
я вперше у 31 рік стала переможцем конкурсу «Алло, ми шукаємо
таланти», де мене нагородили призом «глядацьких симпатій» з рук
самого Ростислава Бабича, який
свого часу був диригентом естрадно-симфонічного оркестру. А потім
як пішли конкурси і фестивалі - та
ось: «Київщина молода» - обласний конкурс - 1 місце, Всеукраїнський «Сходи в майбутнє» - 1 місце,
міжнародний «Золоті трембіти» - 1
місце, міжнародний «Кролевецькі
рушники» - 3 місце і неодноразовий лауреат, берегиня фестивалю
1998, 99 і 2000 рр «Київщина молода», ще раз обласний - 2 місце
2000 р., конкурс ім. Козловського
- 2003 - лауреат, Всеукраїнський
«Козацькому роду нема переводу»
- 1 місце 2004 р., «Ялтинське літо»
- 2007 (міжнародний, 1 місце), міжнародний «Осіннє рандеву- 2004» 1 місце, фестиваль російської пісні
2007 - гран-прі, «Веденські піснеспіви» - 1 місце -2009, «Українська
родина» - всеукраїнський - 1 місце, «Найкраща пісня про Яготин»
-1 місце - 2012 р., багаторазовий
лауреат і переможець «Пісенного
вернісажу» Всеукраїнського фестивалю-конкурсу, за що отримала почесне звання «Заслужений артист
естрадного мистецтва України».
«Садок вишневий коло хати» - неодноразовий переможець і лауреат,
а ще й засновник 2007, 2008, 2014
рр, «Весняний первоцвіт» - перше
місце у 2015 р...
Нагороджена неодноразово президентом України, орденом за успіхи у
мистецтві, Київською облрадою, головою Київської міської адміністрації, подяками і дипломами. І ось,
нарешті, 2021 рік - 5 Міжнародний
вокальний конкурс імені Квітки Цісик - два дипломи за перше місце у
двох номінаціях - народному і академічному вокалі. Та орден «Золота
квітка» імені Квітки Цісик.
- Тож перейдемо до цієї гарячої
ще події. Пані Алло, розкажіть
у подробицях, як Ви сходили на
Олімп цього престижного фестивалю?
- У серпні до мене зателефонувала моя наставниця, з якою мене
познайомила моя вчителька Н.Я.
від 6 листопада 2021 року
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«НИВА» ДБАЙЛИВА!

З приходом осені житель власного будинку збирає урожай зі
свого саду, займається консервацією і радіє результатам своєї
праці. За цими приємними клопотами не можна забувати, що
дерева і кущі вимагають особливої підготовки до зимівлі. Задуматися про проведення необхідних заходів потрібно ще влітку
- до кінця серпня, а не тоді, коли
сніг засипле землю по коліно.
Але й зараз не пізно!
У першу чергу слід подбати про
кущі - адже урожай з них давно
зібраний і вони готові заснути до
наступного літа. Отже, беремо садові ножиці і обрізаємо сухі або з
ознаками хвороби гілки біля самого кореня, щоб навіть пеньочка не залишилося. Молоді пагони
рекомендують пригнути до землі
і укрити.
Головними санітарними місяцями для підготовки земельної
ділянки біля свого заміського будинку до зими є жовтень і листопад. До цього часу зібрані яблука, груші та інші фрукти і можна
сміливо приступати до наведення
порядку.
Першим етапом при підготовці
саду до зими є прибирання території. Ретельно збираємо, вигрі-

ЯК ПІДГОТУВАТИ САД ДО ЗИМИ?
баємо і виносимо за межі ділянки
або складаємо в компостну яму гілки, опале листя, скошені бур'яни і
траву. Це необхідно для так званої
санації саду, тому що в купі сухої
рослинності задрімали і благополучно можуть перечекати морозний
час різні шкідники. Деякі садівники рекомендують прикопувати листя землею. У процесі гниття з неї
утворюється хороше добриво для
ґрунту.
Пам'ятайте і той факт, що на такі
«запаси» можуть збігтися гризуни, які, до того ж, навряд чи обмежать своє місце перебування садом. Швидше за все, їм захочеться
чогось більш вишуканого, і вони
будь-якими шляхами будуть намагатися проникнути в Ваш будинок.
Щоб навесні вид з вікна Вашого
будинку радував погляд молодим,
свіжим, зеленим листям, восени необхідно звільнити дерева від сухих
і хворих гілок - зробити обрізання.
Крім санітарної функції, за допомогою обрізання Ви можете надати
кроні дерева химерну форму, зробивши, таким чином, Ваш сад яскравим і особливим.
Біля молодих дерев і щеплених
навесні гілочок, які за літо можуть
підрости на висоту більш ніж на 1
метр, необхідно замінити опорні
кілочки. Також слід простежити,
щоб обв'язка на деревах не була
дуже щільною і не врізалася в кору.
Осінні роботи - гарантія врожаю на наступний рік
Щоб наступної осені гілки на деревах гнулися під вагою плодів, ретельно готуємо свій сад до зими:
Напоюємо водою. Будь-якому

дереву і кущику для підвищення
стійкості до несприятливих умов
необхідна волога. Якщо літо і осінь
були скупими на атмосферні опади
- створіть їх штучно. Рясно полийте свій сад, незважаючи на те, що
вже немає листя, і дерева здаються
сплячими.
Удобрюємо грунт. Для отримання хорошого врожаю в наступному
році необхідно підживити дерева
Вашого саду. Найбільш екологічно
чистими добривами є перегнилі в
компостній ямі листя і рослини. Досвідчені садівники рекомендують
підготувати на ділянці дві такі ями,
щоб наповнювати їх по черзі.
Копаємо землю. Для гарного росту деревам потрібна не тільки волога, а й кисень. Для підвищення
легкості грунту її необхідно скопати. Найбільш ефективним буде перекопування всієї земельної ділянки
біля Вашого будинку. Якщо ж немає
ні сил, ні бажання робити це, то
хоча б розпушити землю в діаметрі
50-100 см навколо стовбура дерева.
Це ж стосується кущів. Крім того,
перекопування дозволить зимовому
морозу дістатися до схованих в землі шкідників і знищити їх.
Плодові дерева і чагарники
дуже чутливі до різних зовнішніх
впливів. Кожен господар просто
зобов'язаний піклуватися про свій
сад і защищати його від шкідливого
впливу агресивних чинників навколишнього середовища:
Захищаємо від морозів. Особливо
вразливі для низьких температур
чагарники і молоді дерева. Стовбури дерев необхідно обмотати толем
або руберойдом, а кущі можна при-

крити сіном. Не менш ефективними
будуть соснові або ялинові гілки,
прив'язані до стовбурів вниз голками. В такому випадку дерева будуть захищені не тільки від холоду,
але і від зазіхання ненажерливих
гризунів.
Боремося зі шкідниками. З дерев
після закінчення листопаду потрібно зняти лишайники і відмерлу
кору, під якими дуже часто ховаються шкідливі комахи. Бажано окропити дерева і кущі вашого саду 5%
розчином мідного купоросу, який є
найменш токсичним, але високоефективним інсектицидом.
Захищаємо від сонячних опіків.
Кора молодих дерев особливо чутлива до дії ультрафіолету. Для зменшення шкідливого впливу зимового
сонця стовбур дерев можна побілити або обмотати спеціальним покривним матеріалом - лутрасилом.
Непогано з сонцезахисними функціями впораються і згадані вище
ялинові гілки.
Самим останнім, завершальним
етапом підготовки саду до зими є
мульчування. Після випадання першого снігу земельну ділянку біля
будинку можна прикрити листям з
компостної ями, тирсою, сіном або
спеціальними агроматеріалами, що
продаються в спеціалізованих магазинах.
Проведені заходи дозволять зберегти вологу в ґрунті і вбережуть
коріння дерев від замерзання.
Підготувавши свій сад до зими,
Ви можете бути впевнені, що наступної осені він порадує хорошим
урожаєм фруктів і ягід.

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Веселий ювілей - 60 років зустрів у Двірківщині 14 жовтня
Пилипенко Микола Григорович, з чим ми його щиросердно
вітаємо!
Приєднуємося до побажань і
просимо прихильності долі до
ювіляра та многая-многая літа!

У с. Ничипорівка минулого місяця(9 жовтня) відзначив ювілейну 60-річну дату
Слуцький Віталій Михайлович!
Хай Ваші наступні ювілеї
будуть іще світлішими і
радіснішими!

Рудь Володимир Данилович із с. Гостролуччя відзначив чергову вагому життєву
дату - 70-річчя - 7 жовтня.
Нехай до Вас завітає ще
багато нових ювілеїв, а супроводжують у житті добре
здоров’я та любов рідних!

1 жовтня зустріла 70-ліття
Близнюк Надія Петрівна зі
Студеників!
Кожне свято триватиме
доти, доки про нього пам'ятають, тож бажаємо іще раз
невичерпного оптимізму,
миру і радості!

Цього разу поважний
ювілей - 70 років - завітав 21
жовтня до с. Сомкова Долина.
Наша шановна ювілярка - Костюк Лідія Миколаївна!
Хай доля квітчає Ваші шляхи
барвінком і м’ятою, а супроводжують у житті добре здоров’я та
любов рідних!

У с. Сомкова Долина зустріла знакову дату 21
жовтя Редько Лідія Дмитрівна(80-річчя!).
Хай цей ювілей буде не
останній у Вашому житті,
і хай Бог оберігає Вас своєю
Милістю до наступних світлих дат!

Близнюк Катерина Василівна із с. Козлів
має 27 жовтня за плечима
80-річний ювілеї, з чим ми її
вітаємо і зичимо з висоти
життєвої мудрості бачити
тільки світлі тони.
Здоров'я і добробуту,
щедрот земних і пошани
людської!

Нехай полинуть
наші зичення до
Король Ольги Якимівни
з с. Сомкова Долина, яка 5
жовтня зустріла 80-річчя!
Хай буде мир у серці і
країні, хай буде щастя у
родині!
Многії літа!

Наші віншування в сонячну оселю Барабаш Ольги
Василівни, яка 26 жовтня
відзначила 70-річний
ювілей в с. Козлів!
Хай теплим сонячним
світлом і любов'ю будуть
зігріті усі Ваші дні на землі!

Керівництво та працівники Групи Компаній «Нива Переяславщини» щиро, з роси і води зичать пайовикам-ювілярам многая літа. тепла від сонця і людей! А «Перевесло» запрошує вас надсилати
на електронну адресу pereveslo@ukr.net або передавати привітання через відповідальних по населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!
Останній місяць осені не буде дуже спокійним у геомагнітному плані, але й затяжних магнітних бур також чекати не слід. Вони різко виникнуть і так само зникнуть.
6 листопада – слабка магнітна буря
11 листопада – середня магнітна буря
14, 28 листопада – сильні магнітні бурі

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

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

