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

Більшість із наших об’єктів не можуть 
зупинитися, вони працюють у цілодобовому 
режимі, бо тварини постійно потребують 
їжі та догляду, а виробництво повинно 
працювати, тому енергопостачання має бути 
безперебійним...-стор.2

«Це уже 36 магазин торгової 
марки «П’ятачок» і перший 
у Черкаській області. Для 
нас відкриття магазину - не 
просто ще один торговельний 
майданчик...

6 грудня - День Збройних Сил України

За цей час ми щомісячно 
відвідували 165 різних людей, 
які мешкають у багатьох селах, 
різних громадах. Це люди одинокі, 
ті, кого сама держава визнала за 
необхідне підтримувати-стор.5...стор. 3

Про мешканців Черкас кажуть, 
що вони не вірять на слово і все 
їм треба випробувати на зуб. Тут 
нічого дивного немає...-стор.3

ЗСУ - ця аббревіатура нині на устах усього світу звучить часті-
ше, аніж будь-які інші слова на планеті! Збройні сили України по-

казали нечувану доблесть, як у меншості і при кількаразовій перевазі 
рашистів у озброєнні не лише боронити свою землю і громити вар-
варів, а ще й перемагати силою духу! Недаремно нашими воїнами за-
хоплюється увесь світ - за рівнем жертовності, сили і відваги історія 
не знала рівних! Ми схиляємося перед вашою стійкістю і переконані, 
що ворога буде розбито, а наші загарбані землі повернуться до лона 
України! Слава вам, Збройні силиУкраїни, слава синам і донькам, які 
нині громлять рашистів, і вічна пам'ять тим, хто віддав найдорож-
че за нашу з вами свободу - життя! Натомість можемо запевнити, 
що «Нива Переяславщини», попри надтяжкі умови, допомагатиме 
фронту і триматиме власні продовольчі рубежі, платитиме подат-
ки і підтримуватиме нужденних, щоб тил відповідав героїчним ЗСУ!

Слава Збройним Силам України! Слава нації! Смерть ворогам! 
З повагою Олександр Мостіпан, 

власник ГК « Нива Переяславщини»



КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

«НИВА» -  2

«Є реальна загроза, що на два 
тижні можемо залишитися без 

світла» — голова Київської ОВА 
Кулеба

Через масовані обстріли інфра-
структури 31 жовтня частина Київ-
щини залишилася без світла. З 
огляду на це в області й загалом по 
Україні ввели екстрені вимкнення 
електроенергії. 

Насамперед обговоримо питан-
ня, які цікавлять усіх мешканців 
Київщини. Як обстріли 31 жовтня 
вплинули на енергетичну систему 
області?

- У Київській області 400 тисяч 
абонентів залишилися без світла. 
Відбулося аварійне відключення. 
Наша головна мета — зробити так, 
щоб відключення відбувалися пла-
ново й у встановлені терміни. Аби 
люди не скаржилися, що в них від-
ключення тривають шість годин 
замість чотирьох. ДТЕК також пра-
цює над тим, щоб зменшилася кіль-
кість планових вимкнень. 

Виконавчий директор ДТЕК Дми-
тро Сахарук учора заявив, що в 
компанії закінчилося обладнання 
для ремонту пошкодженої інфра-
структури. Як же тоді будуть 
проводити ремонт?

- Зі свого боку можу сказати, що 
я особисто об’їхав усі станції, які 
зазнали пошкоджень чи руйнувань. 
Ми надаємо їм певну допомогу в 
розбиранні пошкоджень і завалів. 
Усе інше в них поки що є. І вони 
мені не казали, що немає якогось 
обладнання і що вони не можуть 
щось відремонтувати. 

Якщо говорити про трансфор-
матори, то їх можна зробити і в 
Україні. Є певне технологічне об-
ладнання, на яке нам доведеться че-
кати три місяці або навіть більше. 
Але це не означає, що його немає 
взагалі. Нічого незамінного немає.  

У яких громадах через удари по 
енергетичній інфраструктурі най-
більше відключень?

- Після 10 жовтня ситуація серй-
озно змінилася, російська армія 
почала цілеспрямовано руйнувати 
нашу енергетичну інфраструктуру, 
яка є критичною. Ми розуміємо, 
що Київщина знову стає форпо-
стом міста Києва. Б’ють сюди без-
посередньо для того, щоб світла не 
було в самому Києві. Тут проживає 
велика кількість людей, це створен-
ня такої гуманітарної кризи, анало-
гів якої світ не бачив 70 років.

Сказати, що якісь громади по-
страждали більше, не можна. У них 
різні генерації, вони підключені до 
різних вузлів. У них мають бути 
різні відключення за годинами, але 
не за кількістю годин. Тобто термі-
ни мають бути приблизно однакові.

Зараз ми говоримо з ДТЕК, щоб 
вони виокремили чутливі зони, де 
відбуваються аварійні ситуації.

 «Перевесло» №12(30)

Як вдається тримати енергетичний 
удар «Ниві Переяславщини», 

розповідає директор Групи компаній 
Віталій Шакель. 

«Зміцнювати свою енерго-
незалежність компанія почала дуже 
давно. Саме тому ми маємо котельні 
на соломі для виробництва пари та 
опалення тваринницьких комплексів, 
таку ж потужну котельню збудували 

для виробничого майданчика у 
селі Переяславське. Зрозуміло, що 
завбачливо тримали і агрегати для 
резервного енергоживлення, тому 
значна кількість генераторів у нас була, 
однак до такого масового відключення 
енергопостачання, зрозуміло, ми не 
були готові. 

Більшість із наших об’єктів не 
можуть зупинитися, вони працюють 
у цілодобовому режимі, бо тварини 
постійно потребують їжі та догляду, 
а виробництво повинно працювати, 
тому енергопостачання має бути 
безперебійним.

Ми маємо достойні звання у різних 
галузях: «Кращий платник податків», 
«Лідер із вирощування продуктів 
тваринництва» зараз отримали ще 
одне - ввійшли до ТОП- 30 найбільших 
споживачів електроенергії Київщини, 
тому перші позапланові відключення 
були для нас проблемними, бо ми 

отримували лише третину із потрібної 
електроенергії і забезпечити стабільну 
роботу у такій ситуації складно. Нині 
цей процес став керованим і ми вдячні 
обласній адміністрації, яка спільно 

із енергогенеруючими компаніями 
визначилася із графіком роботи та 
чітко встановила погодинні обмеження 
потужностей споживання, бо усі 
усвідомлюють, що ми підприємство 
харчової промисловості і забезпечуємо 
продовольчу безпеку держави. 

Щоб підтримати всеукраїнський 
енергетичний тренд та не виходити 
за виділені ліміти, провели нараду 
із керівниками підрозділів, зробили 
все можливе. Частину виробництва 
переорієнтували на нічний режим 
роботи, коли обмеження не 
встановлені. Енергетики компанії 
ведуть чіткий облік використовуваної 
енергії і за потреби переходять на 
резервне живлення генераторами. 
Наразі співпрацюємо із зарубіжними 
колегами, щоб придбати ще потужніші 
генератори, які триматимемо у запасі. 
А це недешеве задоволення, та й 

затрати на одиницю продукції при 
цьому значно виросли. 

Щоб гості наших магазинів 
фірмової торгівлі не відчували 
незручностей під час відключень 
світла, забезпечуємо безперебійники, 
а освітлення зовнішньої реклами 
повністю відключили. Максималь-
но обмежили також споживання в 
офісних приміщеннях, перейшли на 
портативні генератори на будівельних 
майданчиках. Словом, ми бачимо 
і використовуємо навіть найменші 
можливості, щоб допомогти 
енергосистемі України протриматися 
у цей критичний період. Це вклад 
компанії у власну енергонезалежність 
і наближення Перемоги усіма 
доступними нам методами». 

У темряві ночі усі такі звичні для нас 
місця виглядають геть інакше, і хоча 

ПІДТРИМУЄМО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТРЕНД

Яких тільки неймовірних пасток для українців не вигадував 
ворог за місяці війни, якими тільки страхітливими витворами своєї 
хворої уяви не атакував. Але ми стоїмо, тримаємось, маємо жахатись, 
натомість міцніше стискаємо зуби і кулаки, маємо тікати, натомість 
вигонимо ворога. Були в арсеналі і звірства, і бомби, і зневага, і брехня, 
додався ще й енергетичний терор. Але це війна не просто за межу 
чи територію, це наша війна за право жити і працювати на своїй 
землі, тому ми боремось до останньої краплі крові. І це боротьба війни 
проти миру, руйнації проти творення і світла проти темряви

ворог змусив нас погасити освітлення 
у містах і на підприємствах, але наше 
внутрішнє світло від того стало тільки 
яскравішим. 

І нехай свічки у наших квартирах, 
стануть ворогу поминальними свічами.



  3УКРАЇНІ!

 від 3 грудня 2022 року

«П’ЯТАЧОК» У 
ЗОЛОТОМУ МІСТІ

Яких тільки легенд 
не ходить про це 

місто, та воно і не дивно, бо 
це Золотоноша. За однією 
із них ще за часів монголо-
татарського ярма ворожі 
кораблі із награбованим на 
Київській Русі майном пливли 
до Криму.  Але дорогою 
здійнялася буря і потопила 
флотилію, а золото почало 
прибиватись до берега. За 
іншою легендою місто стало 
центром збору податків за 
часів Яреми Вишневецького, 
тож і несло свою золоту 
ношу. Але найімовірніше 
місто отримало назву від 
місцевої річки, дно якої 
вкрите піщаними наносами, 
які світяться на сонці та 
сяють золотом.

Не будемо сперечатися 

з істориками, хоча ошатне й 
акуратне місто таке приємне, 
що хочеться, аби дивовижних 
розповідей про його історію 
було якомога більше. Тепер до 

цих розповідей додасться ще 
одна, бо у Золотоноші почав 
працювати наш фірмовий 
магазин.

Стосунки «П’ятачка» 
та жителів складалися 
поступово, бо відразу до 
магазинів почала надходити 
наша продукція, поступово у 

неї з’явилися шанувальники і 
їх любов ставала все більшою, 
що визріло рішення відкрити 
у місті чорнобривців наш 
фірмовий магазин.

«Це уже 36 магазин 
торгової марки «П’ятачок» 
і перший у Черкаській 
області. Для нас відкриття 
магазину - не просто ще один 
торговельний майданчик, 
це можливість принести 
наш погляд на життя, нашу 
філософію до більшого числа 
українців. Виробляючи м’ясну 
продукцію, ми дотримуємось 
кількох принципів. По-перше, 
контрольована якість продукту 
на всіх етапах його створення, 
починаючи від вирощування 

кормів, виробництва 
комбікормів, вигодовування 
поросят, до м’ясопереробки 
й постачання готової 
продукції до столу гостей 
наших магазинів. По-друге, 
виключно охолоджене м’ясо, 
без жодного заморожування. 

каже куратор торгової марки 
«П’ятачок», фінансовий 
директор компанії Олександр 
Кучер.

Магазин у Золотоноші 
розташований майже у центрі 
міста поруч із районною 
поліклінікою на вулиці 
Обухова, 10. 

Щоденно із 8.00 до 19. 00, 
а в неділю із 8.00 до 18.00 на 
вас чекають привітні продавці: 
Ольга Прокопенко та Наталія 
Холодна.

Завжди приємно працю-
вати для кожного з вас, будемо 
раді бачити вас серед дорогих 
гостей нашого магазину, 
шановні жителі!

Не встигли ще жителі 
Золотоноші як 

слід познайомитись з 
асортиментом нашого 
м’ясного магазинчика, як 
маємо приємну новину для 
черкащан.

Про мешканців Черкас 
кажуть, що вони не вірять 
на слово і все їм треба 
випробувати на зуб. Тут нічого 
дивного немає, бо Черкаси, то 
вельми давнє і відоме місто. В 
історії України воно вписало 

не одну героїчну сторінку. 
Від 13 століття це вільне 
місце було колись осередком 
козацтва, тут махав булавою 
Хмельницький, лютувала 
Коліївщина, тож у жилах 
нинішніх мешканців тече 
гаряча козацька кров. Тому 
сподобатись їм непросто, тим 

паче заслужити їхню довіру, 
але якщо вже тебе полюблять, 
то будеш ти другом і 
побратимом навіки.

Тож торгова марка 
«П’ятачок» докладе усіх 
зусиль, щоб черкащани 
уподобали нашу продукцію 
і заприятелювали із нами 
задля веселого і смачного 
життя. Лишилося лишень 
розквитатися із ворогом, щоб 
ця насолода була повною.

Хоча перше знайомство 
мешканців з нашою 
продукцією відбулося ра-
ніше, але то було лишень 
короткочасне побачення. Щоб 
виникли взаємні почуття, 
треба зійтися ближче. 
Розпочали роботу нового 
магазину із традиційної 
дегустації.

«Дегустація - це один 
із визнаних заходів, 
призначених для ближчого 
знайомства покупців із 
продукцією підприємства. 
Тому ми влаштували класичну 
презентацію своїх виробів – 
від варених ковбас і запечених 
виробів і до продуктів із 
яскраво вираженим ароматом, 
напівкопчених та копчених. 
Тому були представлені ніжні 
сосиски «Гулівер», сальтисон 
«Домашній», ковбаса 
«Ліверна» та кров’янка 
«Поліська». 

До речі, наша «Поліська» 

кров’янка один в один, як 
домашня із бабусиної печі. 
Якщо вже один раз спробуєте, 
то ніколи не відмовитесь 
від неї. Це тому, що до 
всього асортименту ковбас, 
незалежно від цінового 
діапазону, ми підходимо 
однаково. 

Із запечених м’ясних 
смаколиків куштували 
Буженину та Грудинку 
«Домашню», а також 
щоковину. З ковбас з 
інтенсивним смаком та 
насиченим ароматом – 
«Гранд-філе», Сервелат 

«Делікатесний»,  напів-
копчену «На дровах».

Наші гості із задоволенням 
смакували, заходили до 

магазину, знайомились з 
асортиментом. Треба сказати, 
що асортимент магазину 
багатющий – від охолодженого 
м’яса до варених ковбас та 
делікатесів, великої кількості 
м’ясних чіпсів. Словом, 
дегустаційна м’ясна тарілка 
– це можливість пізнати 
продукцію «П’ятачка» на 
смак та залишитися його 
шанувальником надовго», 
- зазначає менеджер 
торговельного відділу Наталія 
Дубошей.

Магазин «П’ятачок» у 
Черкасах розташований поруч 
із Центральним ринком у 
дуже зручному місці. Працює 
він за дуже комфортним 
графіком - щоденно із 8.00 до 
19.00 години. Наші господині 
– Лариса Іванова та Марія 
Швиденко запропонують 
вам продукцію до смаку чи 
допоможуть обрати потрібний 
смаколик.

Відкрийте для себе 
гастрономічні родзинки 
Київщини – серця України, 
виключну якість та довершені 
смаки нашої продукції, 
пізнайте новий досвід і 
культуру споживання, яку вам 
пропонує «П’ятачок».

Чекаємо вас у Черкасах на 
вулиці Благовісній 269/15.

П’ЯТАЧОК - У ЧЕРКАСАХ

По-третє, врахування 
сучасних кулінарних трендів, 
які передбачають не тільки 
виробництво готових виробів, 
але і напівфабрикатів, які 
легко за десять хвилин будуть 
доведені до готовності. 
По-четверте, врахування 
найрізноманітніших смаків і 
уподобань наших споживачів. 
Кожен, хто прийде до 
«П’ятачка», повинен знайти 
продукт собі до смаку. 
Саме такі підходи надають 
можливість бути сучасними 
й традиційними водночас і 
відповідають нашому гаслу: 
«Живіть смачно!», - так про 
відкриття нового магазину 
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Безпека належить до базових цінностей людини. Як би не складалося 
життя, які б складнощі не виникали, ми завжди хочемо знати, що наші 
близькі і рідні у безпеці. Тому напередодні Дня фахівця з безпеки хочемо 
розповісти про тих, хто на варті спокою і звичайних людських цінностей

Так заведено, що вони 
мають залишатися 

непомітними, бо безпека – це 
мир, затишок і злагода, тому 
не порушуючи їх кордонів, 
розкажемо лише про те, без 
чого життя було б нудним і 
сірим. 

Здається, вони можуть усе, 
і коло їх обов’язків безмежне. 
Хто, як не вони зроблять 
обліт полів і виявлять посеред 
зеленіючого поля острівці 
жовтого кольору. Це вже 
потім досвідчені агрономи 
розбиратимуться, чого бракує 
рослинам і як виправити 
ситуацію.

Вони також супроводять 
негабаритні комбайни, яких 
чекають за кілька десятків 
кілометрів на іншому полі 
і зроблять це професійно і 
віртуозно.

У перші місяці війни, коли 
були знищені усі логістичні 
ланцюжки і зовсім не зрозуміло 
було, яким чином доставити 
продукцію «П’ятачка» до 
магазинів на Київщині, саме 
вони шукали найбезпечнішу 
дорогу, прокладали її, їхали 
поруч, щоб уберегти водіїв 
від пасток. Вони знаходили 
забуті сільські польові дороги, 
але продукти доїжджали до 
жителів. 

Вони по кілька разів під 
звуки близьких вибухів 
розвідували дорогу біля 
гарячих сіл Баришівської 
громади, бо тварини повинні 
бути нагодовані, а водії 
комбікормовозів повинні мати 
«зелений» проїзд до місця 
призначення. 

У перші дні після 
деокупації вони приїжджали 
разом із співробітниками 
компанії до звільнених 
сіл із хлібом та м’ясом, 
крупами і найнеобхіднішими 
продуктами, щоб жителі після 
місячного сидіння у підвалі 
могли відчути, що вони вільні 
і на своїй землі. А потім по 
вчора звільненій Бучі везли 
продукти до людей. 

Саме вони разом із 
мінерами буквально метр за 
метром обстежували поля, 
щоб жодного ворожого нам  
«подарунка» не залишилося 
і трактористи могли вийти на 
ниву та засіяти її добірним 
зерном. Гарантія безпеки 
робочого процесу – то особиста 
відповідальність служби, тому 

часто кроками співробітників 
служби мірялася безпечність 
полів.

У такого підприємства, 
як «Нива Переяславщини», 
де велика кількість тварин 
– завжди серйозна турбота 
– про біобезпеку. Це також 
зона відповідальності служби, 
бо за ними санітарно-
епідеміологічний контроль 
разом із ветеринарними 
лікарями. 

І навіть у свята, коли усі 

відпочивають, вони виконують 
своє завдання із охорони 
громадського порядку чи 
вчать дітвору бути патріотом. 
А ще у них є особлива місія, 
бо вже багато років поспіль 
спеціалісти служби ведуть 
роботу із дітьми різного 
віку, навчаючи їх мистецтву 
самооборони. 

Вітаючи колег зі святом, 
очільник служби Сергій 
Кириленко передає вітання 
керівництва та всього 

колективу компанії: «Спокою 
у родинах, злагодженої роботи 
нашому підприємстві, миру у 
рідній державі, але найперше 
– Перемоги, за неї стоять наші 
друзі і колеги на передовій, 
на неї працює кожен. Дякую 
всім за вірність справі, за 
професіоналізм і просто за те, 
що ви якісно виконуєте свою 
роботу. Завдяки цьому ми 
можемо почуватися соціально 
корисною правоохоронною 
спільнотою. Хочу побажати 
успішної роботи, визнання 
та поваги від колег. Нехай 
вам щастить у всіх добрих 
справах!». 

«Виходячи зі своїх підходів до 
якості продукції, торгова марка 
«П’ятачок» має власну культуру 
поваги до м’яса. Отож, якісний і 
смачний м’ясний продукт повинен 
потрапити до споживача у якнай-
кращому і найсвіжішому вигляді, 

при цьому не втрачаючи своїх кори-
сних та смакових якостей. З огляду 
на це ми й орієнтуємо своє вироб-
ництво на пошук оптимальних для 
цього рішень.

Тому ми зацікавились технологія-
ми MULTIVAC. На ринку пакуван-

ня ця німецька фірма працює вже 
понад 60 років, їх підходи до збере-
ження продукту цілком збігаються 
із нашими. 

Уже кілька років використовуємо 
два такі їх трейсилери для паку-
вання охолодженого м’яса, а після 
відвідання виставки та ближчого 
знайомства, вирішили використати 
їх обладнання і для готових виробів.

Зважаючи на розширення асорти-
менту продукції, на яку очікують 
споживачі, прагнемо створити пере-
думови для оптимізації виробничих 
процесів в м’ясному виробництві та 
підвищення якості продукції.

Водночас, як соціально свідома 
українська компанія, ми не живе-

ЧУДОВЕ ПАКУВАННЯ ДЛЯ «П’ЯТАЧКА»
Одним із завдань м’ясовиробників завжди було збереження 

продукту якнайдовше. Наші предки для цього вигадали консервацію, 
засолювання, копчення, в’ялення і ще з десяток різних способів. Але світ 
не стоїть на місці, він змушує шукати нові рішення, використовувати 
нові технологічні підходи, щоб м’ясо не втратило якостей, його 
транспортування було безпечним, а пакування зручним для покупця. 
Так з’явилася ідея про пакування продуктів із використанням 
спеціальних пакувальних машин
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ПОНАД 2, 7 МІЛЬЙОНІВ НА 
ДОПОМОГУ ОДИНОКИМ!

У березні 2020 року з ініціативи власника 
компанії «Нива Переяславщини» Олександра 
Мостіпана Група компаній «Нива Переяславщини» 
розпочала акцію із підтримки одиноких жителів 
громад, у яких працюємо!

Після ухвалення цього 
рішення минуло понад 

30 місяців, тому це якийсь 
рубіж, по якому можна казати 
про ефективність і якість 
цієї роботи. За цей час ми 
щомісячно відвідували 165 
різних людей, які мешкають 
у багатьох селах, різних 
громадах. Це люди одинокі, 
ті, кого сама держава визнала 
за необхідне підтримувати.
Хтось із них живе 
самітником, у когось, якщо і є 
діти, то вони теж пенсіонери 
та мають невеликий дохід, 
хтось має серйозні проблеми 
зі здоров’ям, у когось 
роки життя забрали силу, 
- і всі вони так чи інакше 
потребують підтримки.

Коли тільки починалася ця 
робота, ніхто навіть не думав, 
що це буде так надовго і 
стане таким трудомістким 
процесом.

До видачі пакунків 
залучено більше сотні 
співробітників «Ниви». Раз 
на місяць вони покидають 
свої виробничі обов’язки, 
щоб наші підопічні точно у 
строк отримали подарунки. 

Частину продукції – 
тушкованку, паштети, кашу з 
м’ясом, сало «Делікатесне», 
- виготовлено нашими 
майстрами м’ясопереробного 
цеху. Решту – менеджери 
замовляють у мережевих 
супермаркетах. Це такі 

вироби, як олія, цукор, 
борошно, макарони, хліб, бу-
лочки, печиво та інше. 

Увесь процес підготовки 
займає кілька днів. 
Поступово до модульної 
їдальні зносяться ящики, у 
них спаковуються продукти, 
а от хлібобулочні вироби 
завозяться у день видачі. До 
людей повинно дійти все 
свіже і смачне.

Потім наша медсестра 

Аліна наповнює коробки 
усім цим добром, щоб жодну 
не пропустити. Це вже стало 
якимось приємним ритуалом. 
Вона навіть каже, що уявляє, 
як бабуся чи дідусь беруть 
коробки та усміхаються. І 
треба сказати, що так воно і є.

Наступний крок - за 
пакувальниками. Деякі з 
них кажуть, що вже можуть 
працювати на фасуванні, 
настільки усе у них 
відшліфоване до автоматизму. 
Зрештою акуратно заклеєні 
«П’ятачковим» скотчем 
пакунки потрапляють до 
водіїв мікроавтобусів, 
легковиків, щоб поман-
друвати до 14 різних сіл.

Уже у селах їх вручають 
людям агрономи, разом із 
соціальними працівниками, 
адміністраторами чи старо-
стами. Ось така довга дорога 
у нашої благодійності. Довга, 
трудомістка, але вдячна.

«Навіть не віриться, що 
акція почалася 31 місяць тому. 
Ми ніяк не розраховували, 
що ситуація із коронавірусом 

зміниться повномасштабною 
війною, але наразі не можемо 
залишити людей наодинці 
із бідою. Вважаємо, що 
нинішня вартість участі 
в акції, а саме 2 мільйони 
705 тисяч 835 гривень - 
це особистий внесок усіх 

мо лише сьогоднішнім днем, маємо 
подбати, щоб якісний м’ясний про-
дукт виглядав естетично, а паку-
вання легко піддавалося вторинній 

переробці. Тому поруч із лоточками 
на перший план виходять витяжні 
упаковування, а це дає зменшення 
кількості плівки для переробки.

Завдяки системі 3D-формування 
ми можемо задати будь-яку форму 
та пристосувати лінію, як для паку-
вання великого формату, так і для 
невеликих виробів», - зазначає го-
ловний технолог із м’ясопереробки 
Олег Ковальов.

Обладнання придбане нами зовсім 
нещодавно, але завдяки простому 
управлінню лінією за допомогою 
інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, 
а також швидкому та легкому при-
стосуванню машини до пакування 
різних продуктів, працівники фа-
сувального цеху легко освоїли нову 
техніку.

Одна з основних задач пакування 
- це збереження свіжості продукту 

й оптимальних строків його придат-
ності. Нове пакування чудово вико-
нує це завдання.

Сьогодні термоформувальна ма-
шина трудиться над пакуванням со-
сисок хотдог. Найчастіше їх купу-
ють саме за прямим призначенням, 
бо вони чудово смакують із хрум-
кою булочкою, листком салату та 
гострими соусами. Наші майстрині 
майже безпомилково визначають 
кількість сосисок в одну форму, а 
далі справа за пакувальною маши-
ною. 

Кілька хвилин і до торгових ме-
реж поїхали чудові вироби у чудо-
вому пакуванні.

Смакуйте!

співробітників компанії у 
підтримку найвразливішої 
частини жителів наших сіл. 
Продовжуємо працювати 
й всіма своїми зусиллями 
наближати Перемогу та 
допомагати людям, бо це 
саме той час, коли маємо бути 
єдині, дружні й максимально 
чутливі до чужого горя», 
- резюмує директор Групи 
компаній Віталій Шакель.

Ми ж, усі ті, хто за 
цей час більш як 5 тисяч 

разів почув «Спасибі!» 
від людей, натомість 
бажаємо їм витримки та 
здоров’я, гарних вістей і 
якнайшвидшого визволення 
України від російського ката. 
Будемо разом і обов’язково 
переможемо!
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Звичайно, у «Ниви 
Переяславщини» немає 
пасажирських вагонів, 

але є власні під’їзні колії і 
тепловози, і навіть власні 
залізничники. Напередодні 
професійного свята дізнаємось 
у них деякі таємниці. 

Під’їзні колії – то велике 
благо для підприємства. 
Це означає, що ви можете 
прийняти мінеральні добрива 
і будівельні матеріали, 
відправити у будь-яку точку 
земної кулі свої зернові… Ну 
якщо вже не в будь-яку, - то 
точно до моря, звідки вони 
помандрують по світу. 

Однак і мороки із таким 
багатством немало. Навіть 
якщо у вас власна під’їзна 
колія – то ви частина великого 
і поважного, суворого і 
вимогливого царства залізниці. 
Тут діють жорсткі закони, є 
непорушні правила і жодної 
лірики у складному механізмі 
залізничного сполучення бути 
не може. 

Саме тому залізничний 
підрозділ компанії чітко 
зорганізований і діє виключно 

за вимогами свого великого 
керівника – Укрзалізниці. 

«Вимоги до під’їзних колій 
такі ж, як і до будь-яких шляхів 
залізниці. Вони повинні бути 
у справному стані, мати свій 
технічний паспорт, а стан 
колій повинен бути ідеальним. 
«Нива Переяславщини» 
успадкувала колії від 
«Переяславського ЕКХП», 
ставши його акціонером у 
2000 році. За цей час ми вже 
повністю реконструювали 
свою ділянку залізниці. 
Дерев’яні шпали змінили 
на бетонні, встановили нові 
ширші рейки, переобладнали 
стрілки, а про модернізацію 
завантаження вагонів та 
вагову, навіть говорити нема 

чого, - вони стали сучасними 
і комп’ютеризованими. Нині 
на завантаження одного 
вагона нам потрібно всього 
22 хвилини, тому усі вимоги 
Укрзалізниці щодо добового 
ліміту завантаження поїзда, 
витримано», - зазначає 
куратор напрямку, заступник 
начальника транспортного 
підрозділу Олексій Григорович 
Яковенко.

Такі ж суворі вимоги і до 
людей, які обслуговують 
колії. У компанії це всього 4 
особи. Віталій Григорович 
Барабаш уже 23 роки працює 
машиністом на «Ниві» і він 
прийшов на роботу якраз у 
День народження компанії, 
тільки роком пізніше. Його 

У «НИВИ» Є НАВІТЬ ВЛАСНІ ЗАЛІЗНИЧНИКИ
Поїзди – це як візит до психолога. Уже через одну 

хвилину поїздки люди ведуть себе, як близькі знайомі, а 
ще через одну – відкривають душу. А і справді, які можуть 

бути таємниці, якщо ти їдеш у ліжку

упорядник вагонів – Андрій 
Володимирович Шендрик  - 
працює вже 9 років. Ваюта 
Микола Іванович – працює 
машиністом у «Ниві» п’ять 
років, а стаж за професією 
має взагалі великий, Варічев 
Олег Вікторович, упорядник 
вагонів 3 роки не зраджує 
професії. 

Усі вони щороку проходять 
навчання та медичну комісію, 
бо мають право не лише 
проводити маневрування 
на території підприємства, 
але і виїжджати на колії 
загального користування. 
Саме вони заводять вагони 
під завантаження, тарують, 
доставляють до місця 
вивантаження вагони із 

цементом, щебенем. Кожен 
із них має відповідну освіту і 
великий досвід роботи, вони 
розмовляють із машиною 
однією мовою. Локомотив 
теж говорить із нами, бо його 
звукові сигнали – то насправді 
спеціальна «залізнична» мова. 
Припустимо один довгий 
гудок означає рух вперед, два 
– рух назад, три коротких – 
зупинка.

Всього локомотивів два, 
один трохи старший, але 
обидва у хорошому робочому 
стані. У компанії є навіть 
власне залізничне депо, а 
спілкуються залізничники 
на власних радіочастотах. І 
позивний у них – «Сокіл».

Щиро вітаємо залізничників 
із професійним святом, 
бажаємо, щоб ваші життєві 
маршрути були успішними, 
поруч були надійні люди, а 
добре здоров’я та щастя стали 
вашими вірними друзями. 
Зеленого світла у житті!

Тр и м а т и 
г о с п о д а р с т в о 

зараз непросто, навіть, 
якщо ти живеш у селі. 
Але війна таки внесла 
свої корективи у цінність 
усього, що вирощено 
своїми зусиллями у 
власних домоволодіннях, 
тому у цьому році, як і 
до цього, Група компаній 
«Нива Переяславщини» 
має запит від своїх 
пайовиків на зерно. Однак, 
щоб збіжжя дісталося 
до двору господаря, воно 
має пройти через велику 
кількість рук. Хтось виоре 
і посіє, хтось підживить 
і догляне, потім зерно 
золотою рікою потече до 
елеваторів, його висушать 
і очистять і вже тільки 
після усіх цих доріг, воно 
потрапить до хазяйського 
двору.

Так було раніше, бо 
ще років кільканадцять 
тому пайовики вистоювали 
величезні черги і самотужки 
набирали зерно у мішки. Нині 

процес автоматизований і 
навіть створена ціла бригада 
працівників, яка кожен 
мішок, що дійде до пайовика, 
перебрала руками. 

«Майже п’ять років 
поспіль разом із працівниками 
компанії пакуємо збіжжя у 
мішки. І якщо раніше це була 
проблема, то з того часу, як 

у нас з’явилася професійна 
машинка для зашивання 
мішків, справа пішла значно 
швидше. Усі, хто працює у 
бригаді – сільські жителі, 

ЩОБ ЗЕРНО НАДІЙШЛО
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День автомобіліста — це 
професійне свято не 

тільки водіїв, але й ремонтних 
робітників, інженерно-
технічних працівників, 
керівників автотранспортних 
підприємств, диспетчерів і 
всіх, хто сумлінно трудиться, 
виконуючи свій професійний 
обов'язок. Без відданості 
професії цих людей і їх почуття 
відповідальності за справу 
неможливе повсякденне життя 
компанії.

Цю категорію наших 
співробітників навіть зібрати 
одночасно у одному місці 
неможливо. Бо доки хтось 
тільки просинається, інший 
уже у дорозі, везе вантажі 

Навіть незрозуміло, як усі 
ця велика водійська команда 
не збивається з курсу і 
розуміє щоденно, що кому 
і де робити. це, можливо, 
так би і сталося, якби не 
робота диспетчерів, вагарів, 
обліковців, бухгалтерів, 
механіків, інженерів, які 
все це упорядковують і 
організовують. Тому усі 

забезпечує, переставляє, щоб 
логістика не підводила!

А ще недремні механіки, які 
усе забезпечують, ремонтують, 
вчасно оглядають і приводять 
у рух. Тому це спільне свято. 
А ще це свято кожного, хто 
хоч раз у житті сідав за кермо 
автомобіля чи їхав автобусом. 

«Від керівництва 
та колег щиро вітаємо 

автотранспортний підрозділ, 
усіх працівників логістики, 
кожного водія і працівника 
із професійним святом. 
Нехай усі ваші дороги будуть 
гладенькими, без вибоїн,  
безпечними, супроводжуються 
зеленим світлом. Хай завжди 
буде на ходу машина, а 
життєві повороти будуть 
тільки в кращий бік. Бажаємо 
впевненості за кермом, успіху 
в будь-якій поїздці, удачі на 
будь-якій дорозі і щастя в 
кожному дні!

Спасибі за роботу, шановні 
водії, ви наш надійний і вічний 
двигун розвитку!», - вітає 
драйверів головний інженер 
компанії Олександр Онищенко.

ВОНИ ЖИВУТЬ МАШИНАМИ
чи людей, керує трактором 
чи ремонтує машини. Навіть 
сказати, що у транспортному 
підрозділі «Ниви» працює 
більше двохсот осіб, буде не 
зовсім коректно. 

Судіть самі! У нас є 
окремі водійські бригади за 
напрямками. Водії м’ясовозів 
встають далеко до сходу сонця, 
щоб приїхати на завантаження 
і до початку роботи магазину 
чи рано-вранці привезти свіжі 
і смачні вироби до мережі 
фірмової торгівлі чи великого 
супермаркету. Їх дорога 
пролягає по всій Київщині, по 
столиці, часто у кілька точок, 
але замовлення обов’язково 
буде доставлено точно за 
розкладом, а ви, наші улюблені 
гості, навіть не помітите, коли 
і як це робиться, бо прилавки 
магазинів завжди заповнені.

Водії комбікормовозів 
щоденно снують від 
комбікормового заводу, 
щоб вчасно довезти корм 
поросяткам. 

Водії автобусів починають 
збирати своїх перших 
пасажирів о 4 годині ранку, 
а ввечері у рідних домівках 
близькі зустрінуть наших 
колег вдома значно раніше, 

аніж водій автобуса доїде до 
своєї оселі.

Водії Сканій, МАНів, реф-
рижераторів можуть щоденно 
мати не тільки різний вантаж, 
але і різний кузов. Вони 
снують поміж комбайнами 
і бункеронакопичувачами у 
жнива, возять матеріали для 
будівництва, запчастини і 
обладнання, і немає дороги, 
яку вони не здолають, щоб 
виконати своє завдання.

А ще є будівельні 
машини і механізми, 
сільськогосподарська техніка, 
яка зв’язує один підрозділ з 
іншим і забезпечує вчасне 
виконання виробничих 
завдань. 

в компанії знають, що 
додзвонитись до Віталія 
Івановича Сахна, - практично 
неможливо: абонент роз-
мовляє заради Перемоги! 
І справді, він завжди на 
зв’язку, «розрулює», скеровує, 

Так про колег-водіїв каже очіль-
ник транспортного підрозділу Гру-
пи компаній «Нива Переяславщини» 
Віталій Сахно. І він абсолютно пра-
вий. У неділю, 30 жовтня, вони від-
значають своє професійне свято – 
День автомобіліста 

тому добре знають, як 
визначити якість зерна. 
Зерно сухеньке, відбірне, 
так і проситься до мішків. 
По лінії елеваторної сушки 
зерно надходить до складу, 
там через відповідні датчики 
відважується певна порція, 
далі наповнюється мішок, 
повний він подається на 
машину, яка його зашиває. Це 
все автоматично, але далі вже 
без живої сили не обійдешся.

За день ми зашиваємо 
40-50 мішків. Працюємо 
відповідно до заявок. 
У вересні готували до 
видачі пшеницю, зараз 
іде кукурудза», - так про 
роботу бригади розповідає 
Володимир Миколайович 
Прищепа.

Зазвичай готує мішки для 
пайовиків ціла бригада. Юрій 
Дідківський, Іван Осипенко, 
Василь Пономаренко, Сергій 
Постоєнко, Микола Шмагель, 
Анатолій Яременко, Микола 
Горбенко – це все майстри 
із пакування зерна. Легко 

був важкий фізичний труд, 
нині і тут є полегшення, бо 
на машину збіжжя потрапляє 
транспортером, а там уже 

працівники укладають його 
стрункими рядами. 

Якщо КамАЗ, то 
поміщається 220 мішків, як-
що самоскид – вдвічі менше. 
Дарма, що праця нелегка, 
хлопці ще встигають один 
над одним піджартовувати. 

Зовсім не звиклі 
до прискіпливої уваги, 
ніяковіють і соромляться. 
Мовляв, що нас 

фотографувати: робота, як 
робота. 

Нам головне, щоб 
завантажити мішки, щоб 
зашити добре, аби жоден 
не розірвався і доїхав до 
пайовиків ціленьким.

ДО ПАЙОВИКІВ

тільки так сказати, а спробуй 
набери, заший на перенеси 
п’ятидесятикілограмові міш-
ки, якщо їх 300-400 за день. 

Особливо непросто у ті 
дні, коли бригада не тільки 
зашиває, а ще і вантажить 
мішки на машини. Раніше це 



Керівництво та працівники Групи Компаній «Нива Переяславщини» щиро, з роси і води  зичать пайовикам-ювілярам многая літа. тепла від сонця і людей! А «Перевес-
ло» запрошує вас надсилати на електронну адресу pereveslo@ukr.net або передавати привітання через відповідальних по населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!

У с. Стара Оржиця 60 
років зустріла Бровченко 
Надія Вікторівна -14.11, 65 - 
Нестеренко Сергій Петрович 
(19.11), 70 років - Панчен-
ко Ольга Трохимівна(2.11), 
Ющенко Людмила Михай-
лівна -16.11. У Новій Ор-
жиці  Хижняк Ніна Іванівна 
зустріла 65-річчя! Бажаємо 

вікувати в щасті і мирі!

У Русанові Дяченко 
Олександр Петрович 
відзначив 60-річчя 24.11, 
Сімонов Анатолій Григо-
рович - 5.11 та Харченко 
Віталій Миколайович 
8.11  – 70 років. 

Миру і щастя!

У селі Вознесен-
ському зустрів (8.11) 
60-років Злобін Сергій 
Анатолійович. У Кор-
ніївці 23.11 Хоменко 
Павло Анатолійович 
- 60, Крамаренко Во-
лодимир Васильович 
-13.11 – 65, з чим ми 

щиро вітаємо!

У Сомковій 
Долині Хмелевська 
Людмила Олексан-
дрівна 3.11 святку-
вала 60-річчя, Сте-
панченко Дмитро 
Петрович - 6.11 – 70, 
Боліла Катерина Ва-
силівна 9.11 -75, тож 
многая літа в мирі!

Лаврентьєва Лари-
са Вікторівна з села Бог-
данівка 14.11 зустріла 
60-річчя, тож многая літа 
Вам!

У Положаях 5.11 Шуль-
га Ганна Степанівна, а 
19.11 -  Науменко Ми-
хайло Павлович зустріли 

65-річчя! Миру!

У Гостролуччі Волуйко 
Василь Олексійович відзначив 
29.11 - 65, Тимченко Зінаїда 
Павлівна 29.11 -75! У Двірків-
щині 17.11 Коломієць Володи-
мир Іванович і Коровіна Євдокія  
Іванівна 16.11 – 70, Сметанська  
Галина  Макарівна 1.11 та Оме-
льянюк Анатолій Львович 17.11 

-80! Довгих і мирних років! 

У Козлові 15.11 
Тарбес Наталія Мико-
лаївна зустріла 65, стіль-
ки ж має 18.11 - Кирда 
Марія Миколаївна, Та-
ран Катерина Петрівна 
- 27.11 – 70 років, Сере-
да Клавдія Євдокимівна 

21.11 – 75! 
Щастя і миру вам!

У Яблуневому Ко-
жушко Ганна Василівна 
зустріла 8.11 -65-річчя, 
Мальшакова Лідія Пе-
трівна 27.11 – 70, Петри-
ченко Марія Федорівна 
-4.11 – 85! 

Щастя і добробуту!

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 Студениках Чмир Марія 
Аркадіївна 9.11 зустріла 65, 
Красюк Микола Степано-
вич 28.11 – 70, Єфіменко 
Віталій Нестерович 26.11 
– 80, Середа Клавдія Євдо-
кимівна 21.11 -85!

Добробуту і многая літа!

7–10 грудня: середина другого тижня грудня почнеться із магнітних бур середньої інтенсивності. 15–17 грудня: у цей час треба максимально 
уникати стресових ситуацій. 21–23 грудня: у цей період настане слабка магнітна буря.

У Паришкові 
13.11 – 65 років зустрів 
Крамаренко Володимир 
Васильович, 11.11 - Ду-
бовик Ніна Іванівна та 
19.11 - Казанцева Ніна 
Панасівна -75 років! 

Нових щасливих 
ювілеїв!
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Ця нестерпна легкість…
«А чому вам було не піддатися? - 

питає мене перекладач із Угорщини, 
цілком притомний чоловік. - Росія 
ж сильна і багата країна. Під нею 
вам було б краще і легше. Не 
вмирати, не жебрати, не мерзнути і 
не поневірятися з дітьми по чужих 
краях…»

«А чому б твоїй дружині не віддатися 
твоєму сусідові, сильнішому і 
багатшому?! І їй було б легше, і тобі 
менше клопотів та витрат, і діти б 
узяли його прізвище… Обскубаний 
ти турул-дурул…».

Дух священного дерева
Пішла оливка - пильнуй! На 

Кіпрі збирати оливки - як в Україні 
брати картоплю. Мало хто поза цим 
процесом. Бо кожен автохтон має 
бодай крихітний фамільний гайок 
олив. Деяким деревам і по сотні 
років. Їх рушати не можна. Навіть 
якщо олива росте посеред тротуару, 
навіть якщо забудовники готелів 
дають шалені гроші за садок. Їх не 
вільно зрубати, тільки пересадити - 
для цього існує спеціальна техніка. 
Так дерева мандрують подалі від 
моря в пошуках дешевших земель. 
Але самі залишаються дорогими для 
серця і шлунку кіпріота. Кажуть тут: 
у домі панують чотири добрі духи - 
оливи, сиру, хліба і вина. Воно тут 
чорне, терпке і густе.

За годину можна вручну назбирати 

5-6 кілограмів оливок, якраз на 
літр олії першого холодного тиску. 
Тільки таку тут споживають місцеві, 
а з магазинної сміються, вони не 
знають, що це таке. Може, тому вони 
й довгожителі; може, тому тут немає 
огрядних жінок і чоловіків; може, 
тому тут найменша кількість лікарів 
та аптекарів на душу населення…

З натрушених чи нарваних оливок 
відбираються найбільші, злегка 
цюкаються камінцем і заливаються на 
три-чотири тижні морською водою. А 
відтак маринуються на різний смак.

Ідеш раннім ранком до моря, а під 
кипарисами вже сидять за нардами 
смуглолиці й білоголові дідусі. Поряд 
стільчик із мисочкою олив, кусників 
сиру, скибок пахучого кислуватого 
хліба і циліндричних чарок ракії, 
настояній на ганусі. Це п‘ятий дух 
споконвічного трибу кіпріотів. 
Підносячи чарки, вони кажуть: за 
добрий ранок! За добрі новини! За 
добрі врожаї і добрий приплід! За 
добрі статки дітей і онуків!

Цього разу не про антитіла, а - 
про тіла

Церква каже: тіло - це вина. Фізика 
каже: тіло - це машина. Медицина 
каже: тіло - це хвороби. Реклама 
каже: тіло - це бізнес. 

А тіло каже (як зауважував Едуардо 
Галено): я - свято.

ЙОГО СЕРЦЕ
Час від часу він мені телефонує зі 

своєї старезної нокії.

«Хто це?» - лагідно питає.
«Це я», - кажу я.
«Аааааа…» - мовить він без тіні 

здивування.
«Як ви?» - питаю.
«Гріх жалітися, ганьба хвалитися».
«Значить добре».
«Мені добре, бо я більше серед 

дерев, ніж людей».
«Як урожай?» - цікавлюся.
«Сливи вродили».
«То буде файна сливовиця».
«Скажеш, коли покуштуєш…»
«Чи я не знаю. Ковтнеш - і за хвилю 

такий посмак, наче з‘їв жменю 
сливок».

«А я заглядатиму в очі - чи блиснули 
іскринки, - стримано додає він. - Тоді 
сливовиця направду добра».

«А як цього року виноград?» - 
питаю.

«Так собі. Вино не буду робити».
«Чому?»
«Бо тиск».
«Підвищений чи понижений?»
«Не знаю, бо не міряю».
«А серце?»
«Що серце?»
«Не болить?»
«Переболіло, затерпло. Я його не 

чую. Відколи онук на фронті…»
Тихе сяйво

Ярмарок BookForum, Львів. За 
сірими парасолями, в сизій мряці – 
тихе сяйво сором’язливої усмішки. 
Вутла фігурка бабусі в благенькому 
плащі. Підійшла.

«Я роздала між людей десятки 
ваших книг».

«Дякую за поширення».
«Я не поширювала, а дарувала. Від 

серця».
«Дякую з цілого серця».
«Вам не намокли ноги?» - скрушно 

дивиться на струмочок під наметом.

«Я не думаю про ноги, коли мокнуть 
книжки», – намагаюся жартувати.

«Я мешкаю поряд, на Дорошенка. 
Вас не дуже здивує, якщо запрошу на 
гарячий борщ?» – знічено питає. 

Мене це дивує, але згадка про 
гарячу страву перемагає приписи 
етикету.

Прошкуємо мокрою бруківкою, 
ухиляючись від бризків авто. Стара 
польська кам’яниця, квартирка на 
другому поверсі. Коридор, сіни, 
кухонька – все в одному. На стіні 
бубнить раделко «Галя», на канапі 
скептично мружиться котяра, на столі 
під рядниною вмліває борщ. Та ще 
який! Із грудкою гусака, з дачними 
бобами, молодою кукурудзою і 
товченим часником.

Я їм і слухаю. Про її квітник у 
дворі, про городчик за містом, про 
добровільні послуги черницям 
у монастирі, про клопоти з 
племінниками, про прочитане 
довгими вечорами…

Зраділа моєму подарункові – лняній 
торбинці з логотипом Forumу.

«У ній добре буде зберігати взимі 
сушениці, правда».

«Правда», – згоджуюся.
«Хоча ні. Завеликі вічка в тканині – 

міль пролізе. Зате для часнику якраз.
Часник слід тримати в полотняному 
мішку, аби не пересихав».

«Тепер знатиму», – кажу.
«А я вам подарую книжечку 

одкровень українських святих. Вони 
пророчать, що Україна ще засяє понад 
світом. Ви вірите в це?»

«Вірю», – підтвердив я на прощання. 
Але так і не сказав, що Україна й 
зараз променить тихим сяйвом крізь 
мряку безладу і протиріч. 

Завдяки таким душам, як її.

«ЧАРУНКИ ДНІВ»
МИРОСЛАВ ДОЧИНЕЦЬ


