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Над українською компанією «Нива Переяславщи-
ни», яка вирощує хліб і виробляє продовольчі продук-
ти, гордо замайорів прапор рідної землі. Не можемо 
не поділитися цією радістю з вами, дорогі читачі. 
Мріємо аби щемке почуття гордості за державу 
ніколи не полишало нас! Хочемо, щоб трудареві, хлі-
боробу, лікареві, вчителю, кожному в Україні жилося 
добре під цим прапором. Щоб врешті відійшли пан-
демічна загроза і страх, щоб бізнес, який справно 
платить податки, міг спокійно працювати. Хоче-
мо, щоб Україна така красива – була мирною, щоб 
не гинули наші хлопці і дівчата на Сході. Хочемо 
мати можливості для розвитку і бачити державу 
вільною, яка рухається обраним курсом і працює на 
власних жителів. Хочемо бачити мудрих державних 
мужів, великих вчених, видатні досягнення,  прогрес 
у розвитку, добробут у оселях і усміхнених діток. 
Хочемо бачити самодостатню державу під рідним 
прапором! 

Літо пройшло. Але обіцяло повернутися!
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

Група компаній «Нива 
Переяславщини» повністю 
завершила збирання ранніх 

зернових!
До елеваторів на сушку та зберіган-

ня доставлені тонни пшениці, ячменю, 
ріпаку. Але робота хліборобів нескін-
ченна, бо у вертикально інтегрованій 
компанії кожен процес пов’язаний із 
іншим, і всі слугують кінцевому ре-
зультату – отримання якісного про-
дукту, із максимальною ефективністю 
кожного процесу. Саме тому із завер-
шенням жнив на перший план вихо-
дять інші завдання. Нині всі сили ки-
нули на посівну. Дав би Бог дощику!

ЦВК оголосила з 5 вересня 
початок виборчого процесу 

місцевих виборів
30 серпня відбулося чергове за-

сідання Центральної виборчої 
комісії, під час якого Комісія ого-
лосила з 5 вересня 2020 року по-
чаток виборчого процесу місцевих 
виборів, призначених на 25 жовтня 
2020 року.

Про це повідомляє пресслужба 
ЦВК.

Комісія взяла до уваги Постано-
ву Верховної Ради України від 15 
липня 2020 року “Про призначення 
чергових місцевих виборів у 2020 
році”, постанови ЦВК від 8 серпня 
2020 року № 160 “Про перші ви-
бори депутатів сільських, селищ-
них, міських рад територіальних 
громад і відповідних сільських, 
селищних, міських голів 25 жовт-
ня 2020 року”, № 161 “Про немож-
ливість проведення перших ви-
борів депутатів окремих сільських, 
селищних, міських рад Донецької 
і Луганської областей та відповід-
них сільських, селищних, міських 
голів 25 жовтня 2020 року” та від 
14 серпня 2020 року № 176 “Про 
призначення перших виборів де-
путатів районних рад на 25 жовтня 
2020 року”.

Перші вибори пройдуть у 1 439 
об’єднаних територіальних гро-
мадах. Ми обиратимемо депутатів 
сільських, селищних, міських рад 
громад. Також пройдуть чергові 
вибори сільських, селищних, місь-
ких голів (мерів) в усіх 24 областях 
України.

Оскільки в Україні відбулось 
укрупнення районів, і тепер 
замість 490 ми маємо 136 районів, 
то й вибори проходитимуть до рай-
рад новостворених територіальних 
одиниць. 

Мінімальна зарплата з ве-
ресня 2020: на скільки підви-

щать
25 серпня, на позачерговій сесії 

Верховна Рада прийняла Закон 
«Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюд-
жет України на 2020 рік» (законо-
проєкт № 3963), який передбачає 
підвищення мінімальної заробітної 
плати та встановлення її з 1 верес-
ня на рівні 5 000 гривень на місяць 
(зростання на 5,86%).  

дитинства усім дітям України».
 Вітер підхопив знамена і вони злеті-

ли над «Нивою»: дорогий серцю кож-
ного -  прапор України, наше прагнен-
ня – прапор Євросоюзу, і близькі нам 
прапори підприємства. Тепер вони що-
ранку зустрічатимуть нас і проводжа-
тимуть з роботи під блакитним небом 
рідної держави.

А так ми святкували Незалежність!

П Р А П О Р И   Н А Д   « Н И В О Ю »
колектив підприємства Олександр 
Мостіпан: «Україна – чудова держава 
із прекрасними кліматичними умовами 
і роботящими людьми, треба тільки, 
щоб кожен чиновник на своїй посаді 
був державним діячем, а кожен бізнес-
мен – патріотом, тоді ми матимемо са-
модостатню державу. Злагоди кожній 
родині і миру державі, блискучих пер-
спектив українцям і миру та щасливого 

Урочисто підняли стяги засновник 
Групи компаній «Нива Переяславщи-
ни» Олександр Мостіпан, уродженець 
села Строкова Переяслав-Хмельниць-
кого району; відомий політик, колиш-
ній народний депутат та Генеральний 
прокурор України Віталій Ярема, ди-
ректор Групи компаній Віталій Шакель 
та фінансовий директор компанії Олек-
сандр Кучер. 

«Вірю у світле майбутнє України, 

Напередодні величних державних свят - Дня Прапора та Дня Не-
залежності перед офісним приміщенням Групи компаній «Нива Пе-
реяславщини» замайоріли прапори. Синьо - жовте знамено, відвой-
оване у великих визвольних змаганнях, окроплене кров’ю багатьох 
поколінь, і сьогодні гуртує навколо себе українців всього світу. 
Його піднімають під Гімн України на міжнародних змаганнях, воно 
символ нашої незалежності і свободи, за нього і за рідну землю во-
юють сьогодні хлопці на Сході. Нині прапор України злетів у небо 
на флагштоках  перед центральним приміщенням компанії. Поруч 
із ним – прапор об’єднаної Європи, Європейського Союзу, за ним – 
наші корпоративні прапори. 

як європейської держави, спроможної 
забезпечити людей високим рівнем 
заробітної плати, гідним життям, су-
часною інфраструктурою. Багато лю-
дей віддали за це здоров’я і саме жит-
тя, ми не можемо знехтувати шансом, 
який вони нам подарували», - зазначив 
Віталій Ярема, піднімаючи прапор Єв-
ропейського Союзу.

Привітав із прийдешніми святами 

ЖІНОЧЕ 
ОБЛИЧЧЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
«НИВИ»
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На поле, всіяне тюками соломи, треба 
запрошувати художників чи фотографів, 
бо це надзвичайно красиве видовище. І 
це треба робити швидко, бо як усяка кра-
са, – воно скороминуче. Ще день - два і 
валками потягнуться машини, наванта-
жені соломою,  до складів чи по селах. 

Група компаній «Нива Переяславщи-

ни» виконує свої зобов’язання перед 
пайовиками і завозить солому всім ба-
жаючим. 

«Нива Переяславщини» уклала  8 ти-
сяч договорів оренди із шістьма тися-

чами пайовиків. Багато років поспіль 
ми орендуємо людські паї і вважаємо 
орендодавців своїми партнерами. А як 
інакше, завдяки землі вирощуємо зер-

нові, виробляємо корми для тварин, ви-
готовляємо м’ясні вироби і приносимо 
людям насолоду. Політика компанії на-
родила цілу систему співпраці, програму 
лояльності, яку ми постійно вдоскона-
люємо. До неї належить і забезпечення 
підсобних господарств пайовиків соло-
мою. Завозимо солому самі, а відомості 
про потребу збирають відповідальні 

адміністратори по селах», - так 
коментує взаємодію з пайовика-
ми директор із питань рослинни-
цтва Станіслав Кошіль.

Кінець серпня – завершен-
ня цього виду робіт. Одним із 
останніх заїжджаємо у село Ка-
пустинці Яготинського району. 

Голова Благодійного фонду 
«Нива Переяславщини» Ми-
кола Федорович Шевченко у 
своєму селі знає кожного, тому 
завозить тюки сам. 

Біля ошатного двору лунає 
його: «Вірочко, відчини», і 
Вірочка кокетливо відказує: 

«Добре, що я прибралась». І двір, і сама 
господиня – прибрані, так що навіть за-
сумнівалися: чи не зіпсує наш тюк кар-

тину сільської ідилії, але ні. І тюк іде-
ально вписався, і господиня  залишилась 
задоволена. Нам навіть дісталася похва-
ла за перший номер газети «Перевесло»: 
«Там так приязно все, дуже мені понра-
вилась, я ще і дівчатам віддам, якщо да-
сте другий номер». У Віри Степанівни 
Бубели ціла купа живності: кури, каченя-
та, качки, бройлери і всім, якби соломки 
підстелив, тому за допомогу дякує:«Ми 
до Мостіпана перейшли нещодавно і не 
шкодуємо. Як закінчився термін викори-
стання паїв «Дружбою», так ми і перей-
шли, а попередники платили нам всього 
3% від вартості землі, а тут буде 12, та ще 
і тушонка, і солома».

Наступни-
ми прямуємо 
до родини 
Красножон, 
там першим 
на тюк заби-
рається Бог-
данчик, бо він 
наймолодший 
у родині. Со-
лому взяли, бо 
у родини – 4 

корови: дві корови та дві телиці і 
всі люблять молочко, а солома для 
підстилки і до «мішаночки». Те-
лички тут-таки стоять прив’язані і 
контролюють ситуацію. Богданчик 
навіть спробував виштовхати тюка 
нагору, але не вийшло, бо більше 
двохсот кілограмів! 

Наступною була родина Хмель-
ницьких. Тут «потомственний 
тракторист» Іллюша – Ілля Івано-

вич Хмельницький, стоячи 
біля бабусі, уважно оглядав 
техніку. Господарства  у ро-
дини вистачає, а головне, що 
Іллюша у дідуся та бабусі 
побачив трактор- тюковоз, бо 
у Черкасах,  де залишилися 
батьки, такого не побачиш…

У Капустинцях та Трубів-
щині розвантажили всього 
дванадцять тюків, а загалом 
більше двох тисяч тюків от-
римали наші пайовики. Як 
каже одна із наших пайо-
виків: «Люблю я солому, бо 
вона пахне хлібом!». 

Так і є – стійкий запах 
зібраного хліба супроводжу-
вав нас усю дорогу, ніби на-

гадуючи, що скоро осінь.

ТЮКИ 
ПАХНУТЬ ХЛІБОМ

 Дивовижне видовище – поле, 
всіяне тюками соломи. І хоча задля 
справедливості слід сказати, що 
квадратні значно ефективніші 
–  і більші, і перевозити зручніше, 
але круглі виглядають ефектніше. 
І після соняшників –  це наступна 
фотозона для розкішних українсь-
ких дівчат. 

Для «Ниви Переяславщини» солома 
– джерело екологічно чистої, віднов-
люваної енергетики. Багато років по-
спіль компанія, подібно до європей-
ських держав, використовує солому 
для обігріву виробничих приміщень, 
виготовлення пари. Практично усі 
тваринницькі комплекси та вироб-
ничий майданчик у селі Переяслав-
ське опалюється дешевою енергією із 
соломи.

Усіяне солом’яними тюками поле 
у ТОВ « ІТАЛ ІК». Завершуємо со-
лом’яні жнива, залишилося кілька 
прогонів і вся солома буде затюкова-
на, частину навіть перевезли до місць 
використання. 

Прес-підбирач «Krone» під умі-
лим управлінням справно підтягує 
один валок за іншим, залишаючи на 
полі ідеальні прямокутники. За кер-
мом новенького «John Deere» Віталій 
Анатолійович Чорнобай. Та на цьому 
полі взагалі уся родина Чорнобаїв. 
На наше прохання приїхав Анатолій  
Васильович Чорнобай, бо як не сфо-

тографувати очільника підрозділу на 
останньому полі, де тюкується остан-
ня у цьому році солома. На полі та-
кож агроном Анатолій Анатолійович 
Чорнобай. Анатолій хоча і вищий за 
посадою, але до старшого брата – з 

шурхоту ячмінних колосків, росяних 
світанків і особливого запаху хліба. 

«Солома в цьому році дуже гарна, 
урожайна, пшениця вийшла по 73 
центнери з гектара на цьому полі, 
ячмінь по 58, тільки ріпак підвів. 

 В обідню перерву прямуємо, щоб 
зробити фото всіх працівників, до 
бригади у селі Паришків. Огород-
жена, доглянута територія, не може 
не викликати захоплення, бо для 
працівників тут є все: гуртожиток, 
відкритий павільйон, мангал, веле-
тенська сковорідка, здоровенний 
казан, озерце (вичищене і зариблене 
колишнє болото) і навіть два десятки 
овечок, які чудово себе почувають у 
тіні втомленого працею оприскува-
ча. На наше питання, чому таке див-
не сусідство, Анатолій Васильович 
відповідає, що інакше не можна, бо 
люди працюють вахтовим методом і 
живуть тут, тому умови мають бути 
відповідні. 

Насправді умови у гуртожитку чу-
дові. Нещодавно зроблений ремонт, 
ошатні кімнати, санвузол, усі зруч-
ності, а у вільний час можна пори-
балити, зварити юшки, посидіти із 
колегами попити чайку. Хлопці із  
Харківської, Полтавської Черкаської 
областей працюють із лютого по ли-
стопад, аж до закінчення польових 
робіт. Уже на зворотній дорозі натра-
пили на фотосесію родини Демченко. 
Тато Олександр, мама Катерина, ба-
буся Світлана і двоє хлопчиків – На-
зар і Богдан на солом’яних тюках( на 
фото вгорі) – чудесна молода родина 
на рідній землі, а над усім оцим со-
лом’яний дух поля.

усією повагою: Віталія вчити не тре-
ба, і розповідати, що робити теж, він 
бачить і розуміє все сам. Із самого 
дитинства обидва сини із батьком 
їздили і спостерігали за його робо-
тою, так від тих поїздок і запала їм 
у душу любов до свіжозораної ріллі, 

Пшеничка із зими вийшла у гарно-
му стані, потім трохи допомогли нам 
дощі, тому і урожай гарний. Вчасний 
висів, розумний обробіток, правиль-
на робота агрономічної служби і ось 
тобі результат», - зауважує Анатолій 
Васильович Чорнобай.

СОЛОМ’ЯНИЙ  ДУХ  ПОЛЯ
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 «За чимало років роботи у сіль-
ській місцевості, а особливо після 
створення об’єднаних територіаль-
них громад, переконався в тому, 
що і невелике село може мати пер-
спективи розвитку. Найкраща тому 
ілюстрація – Студениківська ОТГ. 
Невеличка сільська громада зі ста-
більними надходженнями від бізне-
су успішно розвивається і створює 
комфортні умови для проживання 
мешканців. Треба тільки чесно пра-

цювати. Підприємствам  -  сплачу-
вати податки, а керівництву грома-
ди  - розумно і з перспективою їх 
використовувати. Тому багато зале-
жить від особистості голови», - так 
про співпрацю із місцевими гро-
мадами говорить засновник Групи 
компаній «Нива Переяславщини» 
Олександр Мостіпан під час відві-

дин села Двірківщини. 
 За час нашої співпраці із Двір-

ківщинською сільською радою село 
суттєво змінилося. З допомогою 
Благодійного фонду «Ниви Переяс-
лавщини» була термомодернізована 
школа, капітально відремонтована 

система теплопостачання, замінено 
каналізаційні мережі, а в минулому 
році, окрім 3 мільйонів гривень по-
датків до сільської ради, компанія 
розпочала реконструкцію колиш-
ньої майстерні, яка багато років не 
експлуатувалася.

Ідея щодо реконструкції майстер-
ні у сучасний тренажерно-спортив-
ний комплекс з’явилася у сільсько-
го голови Олександра Вікторовича 
Івахна, саме з нею він прийшов до 

«Ниви». Коли бралися за роботу на-
віть не уявляли, яких зусиль вона 
коштуватиме. Приміщення довго 
не експлуатувалося, тому потре-
бувало кардинальної перебудови. 
На додачу ще виявилося, що один 
із кутів провалюється, фундамент 
зроблений абияк, тому будівельно-
му підрозділу довелося повністю 

відкопувати основу приміщення 
і по-новому укладати  та зміц-
нювати фундамент. Було також 
укріплено стіни, старі балки 
даху прогнили, тому його повні-
стю перекрили. 

І  У МАЛЕНЬКОГО СЕЛА Є 
ПЕРСПЕКТИВИ

Обдерли всю стару неякісну шту-
катурку, натомість поклали нову, 
замінили всі вікна та двері. Ззовні 
приміщення утеплили 15 – ти сан-
тиметровою мінеральною ватою. 

Встановили нове опалення примі-

щення, придбали новий котел. 
Повністю завершили фасадні робо-
ти, пофарбували, щоб у комплексі 
із оновленою школою приміщення 
було в одному стилі. Загалом на ці 
роботи у минулому році витратили 
2, 5 мільйона гривень. Всі роботи 
виконані за рахунок благодійних 
коштів компанії.

«Упродовж усієї 
зими підтримува-
ли у приміщенні 
залу стабільну 
температуру у 
межах 7- 10 гра-
дусів, щоб воно 
добре підсохло, 
бо внутрішні ро-

боти проводити у сирому приміщен-
ні дуже важко. Хочемо облаштувати 
тут зал для східних єдиноборств, 
тенісний та більярдний зал, поста-

вимо тренажери. Тут же будуть сан-
вузли та душові, щоб  усі почували 
себе комфортно. 

Щасливі, що маємо надходження 
до бюджету села, за них ми підтри-
муємо ФАПи, школу, облагородили 
центр села, ну і звичайно, велике 
спасибі «Ниві Переяславщини» за 
такий чудовий внесок у розвиток 
спорту в Двірківщині. У нашому 
селі народився Андрій Шевчен-
ко – видатний футболіст, як знати, 
можливо, саме у нас виростуть нові 
чемпіони», - говорить сільський го-
лова.

Нині у приміщенні тренажер-
но-оздоровчого центру велелюд-
но, моніторять хід робіт разом із 
Олександром Мостіпаном директор 
компанії Віталій Шакель, керівник 
ТОВ «Яготинське» Олексій Бугай, 
голова благодійного фонду Микола 
Шевчено, сам очільник будівельних 
перетворень Анатолій Єшенко та 
сільський голова. 

Оглянуто всі приміщення, елек-
трики завершують робити провод-
ку, стелять спеціальне покриття для 
підлоги і можна приступати до вну-
трішніх робіт. 

Наостанок Олександр Олексій-
ович питає, чи є у селі молодь, на 
що сільський голова ствердно хитає 
головою:

 «Молодь чекає новенький зал, бо 
Двірківщина за здоровий  спосіб 
життя». 

Значить, у невеликого села є пер-
спектива!
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Так само і з сивиною – то 
вже тривоги: син чи донька 
одружується, народжуються 
онуки, є ще від непорозумінь 
і прикрощів. Усе це – наше 
життя.

Сотні красивих облич побачили 
ми, коли мандрували п’ятьма 
районами Київщини, везучи 
подарунки для поважних жінок 
і чоловіків від Групи компаній 
«Нива Переяславщини». І можемо 
відверто зізнатися, стали причиною 
нових усмішок, радості та навіть 
сліз, і точно додали промінчиків 
навколо очей, але це ніяк не 
впливає на красу, особливо жіночу. 
Бо ми стали причиною багатьох 
перевдягань, нових хусточок, 
сукенок, фартухів, наведеного 
«марафету», бо «не так часто нас 
знімають для газети». Так що навіть 
пакунки зі смаколиками відійшли 
на другий план.

Розпочали із села Гостролуччя  
Баришівського району.

Ніна Степанівна Різник 
розповіла і про свою маму, яка 
вісімнадцять років відлежала 
хвора, і про відвідини «кавалера» - 
двоюрідного брата, який постійно 
дарує квіти, і про гарну невістку, 
яка приїжджає на вихідних.

Віра Герасимівна Бухановська 
усе згадувала, що колись на 
Дошку пошани її сфотографували 
без підготовки, то тут уже вона 
підготувала і нову кофтинку, 
і хусточку, і навіть кокетливо 
виправила, що їй не 94, а 94-
й. «Ви вже мене продуктами на 
весь рік забезпечили, а ще і діти 
продукти привозять. Тепер тільки 
жити та згадувати»… А згадувати, 
слава Богу, є що. У 16 років була 
вивезена в Німеччину і потрапила 
до бюргера, няньчила дітей, так 
що зараз у великій фоторамці три 
світлини – юна Віра, сімейне фото 
з чоловіком та родина бюргера 

із шістьма дітьми. А 
ще тут ми побачили 
товстенного кота, який 
уподобав нашу коробку 
і задоволено із неї 
поглядав… Вона і досі 
порається на городі.

Ольга Максимівна 

Ковтун просила передати привіт 
«Вашому Старшому за всі рази» і 
ми зробили фото під калиною.

На вулиці Вишневій зайшли 
до Надії Андріянівни Юнацької, 
великої оптимістки, якій також 
за 90 років, а Микола Федорович 
Шевченко, голова Благодійного 
фонду «Нива Переяславщини» 
навіть нагороджений особистим 
поцілунком. А ще просила 

передати Мостіпану 
спасибі за те, що 
таким старим людям 
приділяють увагу.

А Катерина 
Самсонівна Гранько 
все допитувалася, що 
«ви все подарунки 
носите, а не кажете 

за кого голосувати». Звикли 
наші люди, що добро робиться 
тільки перед виборами й ніяк в 
інше вірити не хочуть.

« Започаткували вручення 
подарункових наборів 
саме категорії людей, які 
перебувають на обслуговуванні 

у територіальному центрі. Це люди 
поважного віку і їм ця допомога 
потрібна найбільше. Щиро 
бажаємо їм доброго здоров’я, 
зігрітих підтримкою близьких днів, 
гідного і довгого життя», - так 
акцію коментує засновник Групи 
компаній «Нива Переяславщини» 
Олександр Мостіпан.

Всього ми відвідали 
140 родин, поговорили 
із багатьма людьми, 
набралися глибинної 
народної мудрості, 
мали честь принести 
вітання від керівництва 
та працівників компанії 
цим чудовим людям 
і подарувати наші 
смаколики. Тут були й 
хліб, і крупи, і печиво і 
макарони, сіль та олія, 
м’ясні смаколики – наші 
тушонки та паштети, 
а головне ми поділилися 
щастям і радістю, а 
вони мають здатність 
зменшувати вік. 

Спробуйте – 
переконаєтесь!

ВІК – ЦЕ ВСЬОГО ЛИШЕ ЦИФРИ
Якби люди навчилися сприймати вік, 

тільки як цифри, життя стовідсотково 
стало б щасливішим. А й справді, 
промінчики біля очей – це наші посмішки, 
бо нагадують скільки разів ми реготали, 
граючись у «козу-дерезу» із дітьми, ось 
ці – від жартів колег, ці – від сонечка, 
що яскраво світило у вікно рідного дому, 
ці – від радості за успіхи чоловіка. А ці – 
хтозна від чого, може від теплих споминів 
про батьків, коли посміхаєшся сам до себе.
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 «На початку об’єднання ми 
мали тільки великі плани, бажання 
і віру: жодних знань, жодних 
умінь працювати із бюджетом, 
депутатським корпусом і громадами 
сіл. Але як показав досвід – це справа 
наживна. Сьогодні я можу сміливо 
сказати – ми мали все необхідне!

Села, що об’єдналися, були 
різними за інфраструктурою, 
забезпеченістю, надходженнями до 
бюджету, тому головне на першому 
етапі було більш-менш вирівняти їх, 
щоб не вийшло, що у громаді хтось 
рідна дитина, а хтось пасинок. Окрім 
того ми паралельно працювали і 
вчились. Тижнями не «вилазили» з 
курсів, їздили на семінари, читали, 
набивали гулі, словом усе, як у 
початковій школі. 

Держава передала до ОТГ усе, чим 
опікувалася раніше, тепер питання 
освіти, медицини, безпеки, дороги, 
сміття, наповнення  бюджету – все 
лягло на наші плечі.   Але головне, 
треба було отримати довіру людей, 
бо з виборами життя тільки 
починається. Ось ти переміг на 
виборах і отримав мандат довіри, 
нібито, та він закінчується, щойно 
ти почав щось робити, бо бувають 
і не популярні речі. Люди чекають, 
що життя зміниться відразу після 
виборів, але так не буває. Тому тоді 
було визначено принципи, яких 
намагалися притримуватись завжди: 
це – справедливий розподіл коштів 
із врахуванням інфраструктури 
сіл, яка нам дісталася у спадок; 
вирівнювання умов життя різних 
сіл; максимальний вклад у 
галузі, які згодом приведуть до 
економії бюджетних ресурсів, 
звідси і капіталовкладення у 
енергонезалежність бюджетної 
сфери, у термомодернізацію; 
істотне покращення інфраструктури 
громади. забезпечення насамперед 
чотирьох складових життя людей: 
безпека, охорона здоров’я, освіта, 
комфортні умови проживання. 
навколо цих чотирьох чинників 
зосередили свої зусилля. 

Коли починали роботу, думала, що 
найважчим будуть інфраструктурні 
зміни, та виявилося, що найважче 
знайти людей, які на місцях 
вирішуватимуть ці завдання. Нам 
із цим поталанило і ми сформували 
дружну, активну, діяльну команду, 
яка швидко реагувала на виклики і 
працювала із повною віддачею. Щоб 
не втомлювати читача, я називатиму 
тільки факти із того, що ми зробили 
за той невеликий час, який мали, бо 
це два роки і 8 місяців. 

Ми збудували школу у селі 
Преяславське – другу і третю черги. 
Поруч поставили майданчик для 
міні-футболу зі штучним покриттям, 
огородили школу, встановили нове 
опалення і твердопаливний котел, 
залишивши газовий, як резервний. 

Опорну школу у селі Студеники 
термомодернізували, утепливши 
мінеральною ватою, зараз завершу-
ємо перекриття даху. Повністю пе-
реробили дах на їдальні, встановили 
поруч зі школою два майданчики – 
один зі штучним покриттям трена-
жерний, куди можуть приходити 

жителі села та всієї громади. Інший 
відкрили напередодні Першого ве-
ресня – мультифункціональний, для 
занять ігровими видами спорту: во-
лейболом, тенісом, гандболом, мі-
ні-футболом, баскетболом.  

У третій школі, в селі Соснова, 
де в нас невелика кількість діток, 
замінили котел на твердопаливний, 
встановили дитячий ігровий 
майданчик, робимо павільйон 
для діток. Ми створили власний 
освітній простір із трьома школами, 
вкладаємо кошти у їх переосна-
щення, постійно поповнюємо 
матеріально-технічну базу шкіл, 
обладнуємо їх комп’ютерами, 
смарт-дошками, веб-камерами 
і всім сучасним обладнанням. 
Маємо професійний учительський 
колектив, гарних очільників шкіл та 
нашою гордістю є спеціалізований 
заклад для роботи із особливими 
дітками – інклюзивно – ресурсний 
центр. У Центрі із дітьми працюють 
вчителі-логопеди, реабілітологи, 
психологи. Ми бачимо істотний про-
грес у розвитку дітей, ми можемо за-
безпечити рівний доступ усім дітям 
до освіти. Також окремо встановили 
тренажери для людей із особливими 
потребами. У цьому році зробили 
капітальний ремонт кухні 
дошкільного закладу «Малятко» у 
селі Студеники, повністю оновили 
кухонний інвентар і приміщення об-
клали плиткою, щоб воно відповіда-
ло всім санітарним вимогам. Фахів-
ці Держпродспоживслужби під час 
серпневого об’їзду належно оцінили 
якість нового приміщення, також 
замінили вікна на металопластикові, 
поставили твердопаливного котла.

Інший дошкільний заклад у селі 
Переяславське також обладнали 
новим альтернативним котлом, 
до початку опалювального сезону 
ще збираємось перекрити дах 
та встановити ще один дитячий 
ігровий майданчик у селі, бо діток 
багато, а вийти з візочком молодим 
мамам нікуди, для цього обладнаємо 
сквер у центрі села. 

Медицину вважаємо одним зі 
своїх пріоритетів. Ми створили 
власний медичний центр громади 
– Амбулаторію загальної практики 
сімейної медицини, де наразі є 
фахівці, обладнання, діагностика, 
тестові маркери різних хвороб, 
під’єднання до загальнодержавної 
мережі, основні прилади для 
впровадження телемедицини 
- словом повне забезпечення 
відповідно до вимог МОЗу. Маємо 
професіонала – головного лікаря Ві-
кторію Анатоліївну Кормишеву, яку 
ми «переманили» із Києва. Тільки у 
минулому році громада профінансу-
вала медицину більше ніж на 8 міль-
йонів гривень. Чудово розуміємо, 
що без діагностики лікар не зможе 
встановити першопричину хвороби, 
тому придбали біохімічний аналіза-
тор крові вартістю понад 600 тисяч 
гривень, аналізатор сечі, аналізатор 
крові за 18 параметрами, я вже не 
кажу про кардіографи, глюкометри, 
тест-смужки, маркери із визначення 
різних захворювань.

Невідкладну допомогу у громаді 

забезпечує Пункт постійного 
базування екстреної медичної 
допомоги, бригада 705, яка 
розташована у нас на території, 
про що укладено окрему угоду. Цей 
Пункт базування обладнували також 
ми коштом спонсорів та громади. 
Кожного місяця розраховуємось 
за обслуговування, прагнемо аби 
виїздів було якомога менше, але 
якщо треба, то жителі мають змогу 
викликати швидку, а час доїзду 
близько 5-10 хвилин.

Завершуємо 

пасажирських перевезень, зберегли 
усі поштові відділення, облаштували 
тротуари на центральних вулицях у 
селах Переяславське та Студеники. 
Відремонтували повністю клу-
би у всіх селах і частково у селі 
Студеники. Зробили ремонт у 
адмінприміщеннях сіл Соснова, 
ремонт опалення у Сомковій 
Долині, повністю реконструювали 
адмінприміщення у с. Студеники, 
обладнали там ЦНАП. Створили 

будівництво нової Амбулаторії 
у селі Переяславське та 
відремонтували Амбулаторію у 
селі Соснова із облаштуванням 
санвузла. Перекрили дах у 
медзакладі села Козлів, оновили 
опалення у фельдшерському пункті 
села Сомкова Долина та Соснівка, 
у с. Студеники. Завдяки співпраці 
із потужним інвестором «Нивою 
Переяславщини» наразі проводимо 
ремонт приміщення у селі Козлів, 
де буде обладнано стоматологічний 
центр громади. Сучасне стома-
тологічне крісло та все обладнання 
закупить також «Нива», а з лікарем 
уже маємо домовленість. Щоб 
покращити мобільність лікарів, 
придбали два новенькі автомобілі 
та соціальне таксі - мікроавтобус 
для людей із проблемами опорно-
рухового апарату. Нам наразі 
потрібен ще один лікар і ми готові 
подбати про його побутові умови, 
тому працюємо у цьому напрямку. 

Тільки в інфраструктуру доріг 
за два роки вклали 16 мільйонів 
518 тисяч гривень, здійснили 
висипку щебеневою сумішшю усіх 
доріг протяжністю 5, 8 кілометра, 
встановили нові автобусні зупинки, 
дитячі ігрові майданчики у кожному 
селі громади, відремонтували 
усі заклади культури, замінили 
котли на твердопаливні у закладах 
бюджетної сфери, облаштували два 
хореографічні зали, тренажерний 
зал.

Відновили чи провели вуличне 
освітлення у всіх селах громади. 
Придбали мікроавтобус для 

власне комунальне підприємство 
та придбали усю необхідну техніку, 
два трактори - висоторіз, щепоріз, 
мотокоси, пилки і т.д. Чи означає це, 
що ми все зробили? Ні, маємо кон-
кретні плани по кожному населено-
му пункту, які викладені у Стратегії 
розвитку Студениківської ОТГ. 

Наступне, про що слід сказати – це 
безпека. Ми створили Центр безпеки 
громади, що об’єднує рятувально-
пожежну службу, охоронну 
службу, диспетчерський пункт 
відеоспостереження із  пультом, 
який постійно відслідковує ситуацію 
у населених пунктах громади 
через камери відеоспостереження 
(у кожному із сіл від 4 до 9 таких 
камер), всього 33 камери. Всі вони 
виходять на єдиний пульт, крім 
Сомкової Долини, де є проблеми із 
покриттям інтернетом, наразі це пи-
тання також у стадії вирішення.

Після 19 вересня поліцейський 
офіцер громади закінчує навчання 
за програмою американських 
шерифів і ми повністю обладнали 
для нього приміщення у Центрі 
безпеки, придбали новенький 
автомобіль, комп’ютер та програмне 
забезпечення для роботи із 
всеукраїнськими базами даних,  щоб 
у нього були можливості професійно 
і якісно захищати людське життя. 
У нашого пожежно-рятувального 
підрозділу забезпечений усім 
необхідним пожежний автомобіль, 
придбали новеньку форму для 
рятувальників, завдяки співпраці із 
підприємствами маємо стабільний 
забір води, доступ до гідрантів, а 

Напередодні виборів до місцевих рад і потужного ривка децен-
тралізації, який сформує та остаточно утвердить об’єднані 
територіальні громади, говоримо про доцільність об’єднан-
ня, плюси та мінуси цього процесу із головою Студениківської 
ОТГ Марією Олександрівною Лях.

Студениківську громаду, де вона головує,  називають однією 
із найпотужніших ОТГ Київщини. Ми б сказали навіть більше, 
України. Як об’єднана громада, Студеники були сформовані ще 
в грудні 2017 року, за новим бюджетом почали працювати 
у 2018  у процесі об’єднання з Козловською, Переяславською, 
Сомководолинською і Соснівською сільрадами. Після місцевих 
виборів 25 жовтня до ОТГ мають приєднати ще дві території: 
Пристромську та Строківську сільради Переяслав-
Хмельницького району та Семенівську -  Баришівського КОГО
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відеонагляд дозволяє своєчасно 
відстежити пожежну ситуацію.

Окремо хочу сказати про культуру. 
У нас немає занедбаних клубів, 
усі бібліотеки відремонтовані 
і опалюються, у них є нові 
книжки, поступово забезпечуємо 
комп’ютерами і інтернетом. На 
п’ять сіл громади у нас 6 колективів 
художньої самодіяльності, три з 
них носять звання «народний», 
усі мають керівників і кожному ми 

її підвезення. Можливо подумаємо 
про завод із розливу мінеральних 
вод, якщо лікувальні властивості 
підтвердяться, а поки що вся 
громада їздить у Козлів по цілющу 
воду. Наступного року якісною 
питною водою маємо охопити всі 
села. 

Серед великих планів, залучення 
інвестицій до 15 мільйонів на рік та 
збільшення кількості робочих місць, 
виробництва за рахунок підтримки 
бізнесу та місцевих підприємців, 
створення кооперації та навчання 
бізнесу. 

Приваблювати інве-
сторів та одержувати 
додаткові кошти 
громаді має допомогти 
електронна база даних, 
інвентаризація активів 
та землі, розробка 
інвестиційного паспорту 
громади.

У Стратегії прописали 
і меморандуми про 
співпрацю з установами 
та навчальними базами, 
які будуть підвищувати 
кваліфікацію мешканців. 
Допоможуть зробити 
населення соціально 
активним молодіжні 
центри, інформаційні 
кампанії та навчально-
тренувальні літні табори. 
Демографічну ж ситуацію 
покращуватимуть з 
допомогою програм та 
гуртків підтримки сім’ї і 
батьківства.

У планах, і це 
прописано у Стратегії, 
детальний план 
капітального ремонту 
доріг із велодоріжками та 
оновлення транспортної 
інфраструктури ОТГ, і 
дуже нагальна проблема 
зі сміттям та його 
переробкою. Але про 
це вже після виборів.
Розвиватимемо у громаді 
туристичні маршрути, 
екотуризм та спорт. 
Із вагомих планів – 

будівництво 25-метрового басейну в 
Студениках. 

І найголовніше – це фінансове 
наповнення громади, яке дає 
можливість розвиватися і досягати 
всіх цих поставлених цілей. 

Зараз керівництво працює над 
тим, щоб закрити всі старі реєстри 
щодо діяльності колишніх колгоспів 
і вивільнити ділянки для створення 
банку землі. І в такий спосіб залучати 
до громади майбутніх інвесторів. 
Це копіткий процес. Адже в усьому 
простежуються чиновницькі інте-
реси. Ми ж розпочали працювати 
прозоро та відкрито, маємо намір 
продовжувати так і надалі. Думає-
мо про залучені кошти: цільові суб-
венції, гранти, кредити, які можна 
одержати через  урядові програми, 
державний та обласний бюджети, 
для цього уже зараз готуємо «по-
душку», розробляємо проєкти. 

Головне джерело наших 
надходжень, це робота промислових 
і сільсьгосппідприємств. Нам 
поталанило, бо у громаді працює 
великий виробник – «Нива 
Переяславщини». Справа не тільки 
в тому, що підприємство справно 
і своєчасно по-чесному платить 
податки, а  в тому, що власник 
компанії Олександр Мостіпан 
душею вболіває за Україну і справді 
хоче, щоб краще жилося людям. 
Компанія входить до двадцяти 
найбільших платників податків 
України у сільському господарстві, 
за даними ДФС, є другим в Україні 
виробником свинини. 

На підприємстві працює 1800 

ВИБІР

придбали музичний інструмент, 
комусь баян, комусь гармонь, 
комусь синтезатор, все на їх розсуд. 
Усім колективам придбали новенькі 
костюми, оплатили гастролі до 
Словенії, Хорватії, Білорусі, 
Литви. Наші артисти побували на 
Адріатичному морі, а досі більшість 
із них не мала навіть закордонних 
паспортів, так що прикордонники 
навіть щось запідозрили, чому всі 
паспорти видані травнем 2019 року. 
Ми збиралися їхати і цьогоріч, але 
пандемія завадила. А ще ми зняли 
фільми про кожне село громади, 
випускаємо власну газету «Голос 
Студениківської громади». 

Щоб розуміти, куди рухатися далі 5 
листопада 2019 року Студениківська 
ОТГ затвердила Стратегію розвит-
ку громади на 2019-2026 роки. 

Розробка відбувалася у декілька 
етапів в рамках європейського 
проєкту «Підтримка реформи 
місцевого самоврядування – 
впровадження партисипативної 
моделі стратегічного планування в 
громадах північної, центральної і 
західної України». Над її втіленням 
громада активно працювала 
упродовж року. Всього ж на всі ці 
процеси знадобилося понад 1,5 
року. Стратегія вибудовувалося 
відповідно до пропозицій, 
які надавалися від населення, 
депутатського корпусу та виконкому 
кожної сільради ОТГ.

Дорожня карта нашого розвитку 
– реальна. Ми розробили лише ті 
проєкти, які зможемо втілити. На 
жаль, хотілося, щоб у цих процесах 

брало більш активну участь і насе-
лення. Та ми намагалися створити 
таку Стратегію, яка б передбачала 
всі запити громадськості. Думаю, 
їх реалізація допоможе населенню 
переконатися у дієвості влади та ви-
кликати довіру до органів місцевого 
самоврядування. І не уявляю, як би 
відбулися вибори цьогоріч, не маю-
чи громада цього документу. 

Ми - сільська ОТГ, тож сьогодні 
нас найбільш турбує демографічна 
ситуація. У Стратегії чітко розписа-
но, як цю проблему вирішити. Над 
цим зараз і працюємо і сподіваємо-

ся, що нова рада, яка зайде восени, 
цей напрямок продовжить. Сільську 
територію необхідно правильно ви-
користовувати, щоб вона стала ціка-
вою для інвесторів.

Головними роботодавцями на 
території є бюджетна сфера і 
приватні сільськогосппідприємства. 
Громада наразі працює над ство-
ренням власного Центру надання 
адмінпослуг, приміщення та фахів-
ці вже готові, очікуємо тільки про-
грамного забезпечення, щоб все об-
слуговування звести у один центр, 
але всі послуги надаємо безпосе-
редньо на місцях, у селах громади. 
У розробці – генеральні плани сіл 
Козлів, Сомкова Долина, Соснівка 
та Соснова.

Також реалізовуємо проєкт 
“Питна вода”. У Переяславсько-
му вже обладнана свердловина з 
артезіанською водою, бювет, яким 
жителі користуються вже два мі-
сяці і відгуки якнайкращі. Люди 
задоволені, а альтанка поруч із 
бюветом  стала місцем відпочинку 
і зустрічей. Звичайно, це немалі 
кошти, понад 1,2 мільйона гривень, 
але якість води – головна запорука 
міцного здоров’я, тому ми пішли 
на це, хоча «доброзичливців», які 
не вірили у цю ідею, було багато. 
Подібну свердловину із бюветом 
обладнали також у селі Козлів, 
вона глибша, 306 метрів і вода там 
Юрського горизонту. А якість води 
рівноцінна мінеральній Лужанській. 
Тож думаю, ми порушимо питання 
надання цій воді відповідного ста-
тусу й організуємо для населення 

працівників, які отримують 
достойну заробітну плату, а ПДФО 
– це основне джерело прибутків 
громади. Тільки за 2019 рік до 
сільського бюджету надійшло   
68 488,5 тис. грн, в тому числі 
доходи загального фонду сільського 
бюджету  – 65 638,2  тис.  грн, доходи 
спеціального фонду сільського 
бюджету – 2 850,3 тис.  грн.

Видатки сільського бюджету 
становили у сумі   76, 4 мільйони 
гривень разом із різного роду 
субвенціями.  

На території ОТГ працюють  
понад 30 підприємств малого та 
середнього бізнесу. З них найбільші 
платники податків – СП ТОВ “Нива 
Переяславщини”_- майже 44 міль-
йони гривень, норкова ферма “Пе-
лском”. ПП “Соснова”, ФГ “Світ 
ланів”, Студениківське лісництво 
– територія Студениківської 
ОТГ включає понад 270 га лісу, 
ТОВ “БРСМ Нафта” та інші. В 
основному, це сільськогосподарські 
підприємства, адже родючі 
чорноземи на території займають 
майже 100% ріллі. У цій галузі 
і задіяна найбільша кількість 
населення. Так, в аналогічний 
період минулого року, середня 
заробітна плата по громаді 
складала 11,7 тис. гривень. Для 
порівняння – середня зарплата в 
Переяслав-Хмельницькому районі 
(2019 рік)– 7 035 тис. гривень, у 
місті  Переяслав – 8 228 тис. гри-
вень, в Київській області – 8 854 
тис. гривень. До об’єднання у 
громаду сукупний бюджет п’яти сіл 
становив 5 мільйонів, у 2019 році – 
76(!), ось і міркуєте про доцільність 
децентралізації.  

Зроблено багато, а буде зроблено 
ще більше! – такий лозунг 
нашої команди. Зрозуміло, що всі 
хочуть якнайшвидше, але поки 
пристосуєшся до всіх бюджетних 
вимог, до всіх запобіжників і 
пересторог, то минає багато часу, 
а ще пандемія. У нас було тільки 2 
роки і 8 місяців. Я вдячна жителям 
громади, команді, депутатському 
корпусу,  надзвичайно вдячна 
нашим платникам податків, друзям 
і ворогам, бо одні – підтримували, 
інші – підганяли. Тепер я переконана, 
що разом ми зможемо все! Маємо 
багато планів і якщо мене підтримає 
громада і довірять люди, - готова 
і далі її очолювати. Люблю коли 
багато роботи і видно результат. 

І врешті-решт останнє. Експерти 
міжнародної Програми «U-LEAD 
з Європою» щорічно визначають 
рейтинги громад в Україні. 
За підсумками першого півріччя 
2020 року вони провели чергову 
оцінку окремих показників 
фінансової (бюджетної) діяль-
ності об’єднаних громад. 
Оцінювання проведено за вісь-
мома індикаторами, серед яких 
головні - доходи загального фон-
ду на 1-го мешканця; видатки за-
гального фонду на 1-го мешкан-
ця; капітальні видатки на 1-го 
мешканця; рівень дотаційності 
бюджетів; питома вага капіталь-
них видатків у загальному обсязі. 
Як і раніше, 806 ОТГ згрупували за 
критерієм чисельності населення. 
Ми у четвертій групі, де населення 
до 5 тисяч. Студениківська ОТГ 
посідає 3 місце в Україні серед 288 
громад. МИ – ТРЕТІ В УКРАЇНІ! 
Вітаю щиро усю громаду! Дякую 
усім, хто працює, живе, підростає і 
ще колись тільки народиться у гро-
маді. Ми думаємо про вас!

А такий результат свідчить про 
успішність нашої роботи і пра-
вильно обраний курс, тому пря-
муємо далі!

Марія Лях, 
голова Студениківської ОТГ

ГРОМАДА



08420, Україна 
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,
с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2
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Матеріали номера підготувала Г. Третяк
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Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
Розповсюджується на Баришівський, Згурівський, 
Яготинський  і Переяслав - Хмельницький райони
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3000 примірників

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!
Постукалося розмаїте 60-річчя і до 

Сабадах Валентини Вікторівни зі Руса-
нова. 

Бажаємо дочекатися нових щедрих дат у до-
брому здоров'ї та Милості Господній!

17 серпня завітав заслужений ювілей до 
ПАНЧЕНКО МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА 

зі Старої Оржиці.
Хай квітує його життя в обрамленні любові 
від оточуючих його людей!

Веселе і радісне 60-річчя у сере-
дині серпя зустріла ДВІРКО ТЕТЯНА 

ОЛЕКСІЇВНА з Д в і р к і в щ и -
ни. 

Приєднуємося до усіх побажань і просимо 
прихильності долі до ювілярки! 

Нещодавно відзначив 60-річчя іще 
один мешканець Двірківщини -ГОЛОВА-

ТИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. 
Хай ваші наступні ювілеї будуть іще світлі-

шими і радіснішими! 

 БРАТЧИК СВІТЛАНА ІВАНІВНА 
відзначила чергову вагому життєву дату 28 

серпня. 
Нехай до неї у Русанів приходять тільки 

світлі новини, а супроводжують у житті Віра, 
Надія і Любов! 

Нехай полинуть наші святкові він-
шування до того ж Русанова в сонячну оселю 
БОГУЦЬКОЇ ВІРИ МИКОЛАЇВНИ, яка 22 
серпня відзначила 60-річний ювілей! 

Хай теплим сонячним світлом і любов'ю бу-
дуть зігріті усі Ваші дні на землі!

Іще 22 серпня зустрів 60-ліття КАР-
ПЕНКО СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ з 
Русанова! 

Проте свято триватиме доти, доки про 
нього пам'ятають, тож бажаємо іще раз  не-

вичепного оптимізму, миру і радості!

Завітало 60-річчя до господи, де мешкає 
ІВАСЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА (Русанів). Ба-
гато було щедрих привітань, та хочеться вко-
тре побажати ювілярці триматися життя, 
рідних та друзів. Щоб ми через десятки років 
мали нагоду знову здоровити Вас !

В останній день серпня відзначила 
своє сонячне 60-річчя СЕМЕНЕНКО 

ОЛЕНА ІВАНІВНА з Любомирівки. 
Щиро зичимо ювілярці щедру пригорщу 

літ у повазі і любові рідних та близьких лю-
дей!

Наприкінці серпня прийшло 
60-річчя до СНІСАРЕНКА ГРИГОРІЯ 

ІВАНОВИЧА З Гостролуччя, з чим ми 
його здоровимо! 

Хай ваше щире серце не знає втоми ще до 
сотні літ у доброму настрої!

Керівництво та працівники 
Групи Компаній «Нива Переяслав-
щини» щиро, з роси і води  зичать 
пайовикам-ювілярам многая літа, 
тепла від сонця і людей! 

Увага: конкурс!
«ЦАРІ» ПОЛІВ, ЛІСІВ, 

ГОРОДІВ!
Доброго дня, шановні читачі 

«Перевесла»! Прийшли перші від-
гуки на наш конкурс під назвою: 
Книга рекордів «Перевесла»:«Цар: 
овоч-фрукт!». 

Нагадуємо, що конкурс триває! 
Присилайте, будь ласка, свої те-
матичні фото або фото рідних 
з велетенськими або чудернаць-
кими на вашу думку овочами чи 
фруктами (можуть бути гри-
би-ягоди).

Переможці не тільки отри-
мають призи,  а й побачать свої 
фото на сторінках нашого ви-
дання. Бонусом для учасників буде 
жартівливий підпис (можливо у 
віршованій формі). Словом, не бу-
демо обмежувати вашу фантазію: 
вперед за призами! 

Відповіді присилайте на: 
pereveslo2020@ukr.net або переда-
вайте через представників «НП» 
у населених пунктах.

Підбиваємо підсумки конкурсу-
кросворду, опублікованого у по-
передньому номері нашого бюле-
теню.  Приємно вражені великою 
кількістю правильних відповідей і 
публікуємо імена переможців. На 
думку редколегії, всі справилися із 
завданням, проте найбільш швид-
ко і правильно відповіді надіслала  
Вікторія Лясота!

Правильні відповіді:
1. Опора
2. Берег
3. Кредо
4. Терен
5. Свояк
6. Весна
7. Ослін
8. Слово
9. Сорго
Ключове слово : ПЕРЕВЕСЛО
Правильні відповіді також 

надіслали Діана Круглик, Кате-
рина Ковальчук та Світлана 
Черепінець. 

Чекайте на «П'ятачка»!

«Лебедина вiрнicть», 

Лора Соловей

Серпень не тільки останній міся-
ць літа, а й час дозрівання пізніх 
лікарських трав. Красиве і різно-
манітне небо малює картини у во-
доймах, на берегах яких росте дика 
морква (DAUCUS carola). В народі 
отримала назву: сороче гніздо.

Дворічна рослина родини селе-
рових цвіте у липні, а дозріває у 
серпні. Для лікувальних потреб ви-
користовують плоди. Морква дика 
містить 20-ть мікроелементів і в 
офіційній медицині з неї виготовля-
ють  «уролесан». У народній меди-
цині рослину застосовують як сечо-

гінну, холеретичну, протизапальну, 
солегінну, антимікробну, вітрогінну 
і глистогінну та проносну. Разом з 
іншими травами лікує хвороби ни-
рок, нетравлення шлунка і ін. Але 
не дозовано і без обмежень прийма-
ти не рекомендовано, як і інші пре-
парати.

   На вологих місцинах та заро-
стях берегових ліній деяких річок 
та боліт зацвіла герань болотяна та 
криваво червона. Ця рослина (ко-
рені) має в’яжучі, дезинфікуючі, 
протизапальні, ранозагоювальні, 
протитоксичні, знеболюючі і кро-

воспинні властивості.
  Застосовується в суміші при пе-

реломах, пухлинах, харчових от-
руєннях, ентеритах, дизентерії та 
гемороїдальних кровотечах.

    Ось так, лише дві рослини, хоч 
і за вкрай скороченим описом, роз-
кривають нам світ оточуючої нас 
природи, її красу і користь, непо-
вторність і самобутність. Бережіть 
природу, адже навіть непомітні, на 
перший погляд, рослини теж є част-
кою нашого життя і реагують на 
відношення до них, як і живі, тепло-
кровні істоти.

Юрій Толкач, 27.08. 
Фото автора

ДИВОСВІТ ЮРІЯ ТОЛКАЧА СЕРПЕНЬ

КНИШ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 
відзначила чергову вагому життєву дату 

22 серпня. 
Нехай ще до ста літ вона збирає гостей у 

Козлові, а доля шле тільки сонячний настрій! 

3 серпня завітав заслужений ювілей до 
ТОПІХИ АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА з с.Ру-
санів.

Хай квітує його життя в обрамленні любові 
від оточуючих його людей!

Щедрим був серпень на 70-річні 
ювілеї. У колі родин їх зустріли наші пай-
овики Ряба Галина Іванівна, Сидоренко     
Раїса Федорівна та Слюсар Микола      
Тимофійович!

Хай квітує ваше життя в обрамленні 
любові від оточуючих вас людей!

Перейшли 80-річний віковий бар’єр 
наші шановні Антоненко Валентина Павлів-
на та Іванець Ганна Максимівна!

Приєднуємося до усіх побажань і просимо 
прихильності долі до ювілярок! 

І щиро здоровимо когорту най-
поважніших - кому виповнилоося у 
серпні цього року цілих 90! Це - Дуда 
Любов Савівна та Гаркавенко Ольга 
Павлівна!

Хай квітує їхнє життя в теплоті 
родини та  оточуючих їх людей!


