
ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №1(31) від 24 грудня 2022 року

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

 2023-й – рік остаточної Перемоги над ворогом!
Шановні  працівники  «Ниви Переяславщини»,  любі пайовики-

партнери, краяни! Минає найгірший рік в нашій новітній історії, 
рік неймовірних випробувань, рік болісних втрат. Рік, який перевер-
нув  наше з вами звичне життя, коли ми змушені переосмислити 
минулі цінності. Це – рік нашого болю, але він став і початком 
нашого тріумфу! Подібно до міфічного Фенікса, Україна постає з 
попелу монолітною, як ніколи. Немає сходу і заходу, півночі і півдня, 
є – єдина і неподільна, сильна і могутня країна! І цей рік стане роком 
остаточної нашої перемоги,роком повернення своїх земель, роком 
повернення наших рідних до своїх домівок. Тож просимо Милості 
у Отця Небесного, щоб із народженням Сина Божого над світом 
укотре засяяла Віфлеємська Зірка, що спопелить нашого ворога! 
Вітаю усіх з прийдешнім Новим роком та усіма святками, хай він 
явить світові нову, могутню та успішну Україну!

Христос народився! Славімо Його!
З повагою Олександр Мостіпан, 

власник ГК «Нива Переяславщини!»
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«Демілітаризовані»
 ялинки 

У Хмельницькому встановили но-
ворічну ялинку на російській ракеті 
С-300, яку привезли з Харківській 
області. Головну ялинку міста при-
красили прапорами України.

На площі перед Оперним театром 
у Львові встановили новорічну 
ялинку, яка росла на теплотрасі і її 
треба було зрубати. Верхівку свят-
кового дерева прикрасили стилізо-
ваним протитанковим їжаком.

У деокупованих Бучі, Ір-
пені та Бородянці висадили 
декоративні сади з деревами 

та квітучими рослинами
Наприклад, у Бучі поєднали со-

рти бузків незвичних кольорів – 
жовті та блакитні, та символічні 
сорти – «Леся Українка» і «Богдан 
Хмельницький». Композицію до-
повнюють бузина з декоративним 
листям та глід.

Новорічну ялинку на Цен-
тральному вокзалі Києва...
 ...підсвітили завдяки механічно-

му генератору з педалями. Про це 
повідомив голова правління «Укр-
залізниці» Олександр Камишін.

Ялинку на залізничному вокзалі 
можна буде засвітити завдяки ме-
ханічному генератору з педалями, 
яким може скористуватися кожен 
охочий.

Українців попереджатиме 
Люк Скайвокер

В англомовній версії програми Air 
Alert попередження про небезпеку 
будуть озвучені голосом американ-
ського актора Марка Гемілла, відо-
мого за роллю Люка Скайвокера 
в кіносазі «Зоряні війни». Про це 
повідомляється у Twitter ініціативи 
United24.

Гемілл озвучить п’ять типів не-
безпеки: ракетний удар, обстріл, 
вуличні бої, радіаційна та хімічна 
загрози. Актор також додав куль-
тові цитати свого персонажа до 
сповіщень тривоги. Крім того, у 
push-повідомленнях застосунку те-
пер буде заклик підтримати Зброй-
ні Сили України.

Усі пожертви через Air Alert пі-
дуть на закупівлю безпілотників 
для українських військових.

Втрати економіки України 
від масштабних повітряних 

тривог...
 ...протягом одного робочого дня 

становлять не менше 7,5 млрд гри-
вень. Ударами по українським мі-
стам в понеділок вранці, коли люди 
ідуть на роботу, ворог хоче па-
ралізувати економічну активність. 
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Війна буревієм пройшла по кожній 
українській родині, ми втратили такі 
дорогі серцю речі, змінилися звички, 
зруйноване наше таке щасливе 
довоєнне життя.

І якщо дорослі ще якось можуть 
впоратися із цією ситуацією, то 
діти, наші діти, не повинні були таке 
переживати. Тому свято залишається 
тим маленьким острівцем, який так 
нагадує колишнє веселе життя.

Загалом вісімдесят наших колег 
зараз мобілізовані, служать у різних 
частинах. За їх місцеперебуванням 
можна вивчати карту бойових дій. А 
їх родини щодня чекають маленького 
повідомлення. «У мене все добре. 
Як ви?». І воно щоразу надходить і 
приносить у дім сонце. Хай так буде 
завжди.

«Нива Переяславщини» - велика 
компанія, тому її працівники 
проживають у різних місцях. Київщина, 
Сумщина, Черкащина, Чернігівщина, 
Житомирщина… Отож ми змогли 
дістатися не до всіх, але ті 26 родин, які 
проживають найближче, ми привітали 
першими. Яготин, Червоне, Згурівка, 
Турівка, Пасківщина, Стара Оржиця, 
Вознесенське, Корніївка, Переяслав, 
Студеники, Гланишів… Загалом 13 на-
селених пунктів у п’яти громадах ми 
об’їхали, щоб принести подарунки від 
Святого Миколая та «Ниви» у родини 
воїнів, решта сімей отримають їх пош-
тою чи через співробітників компанії.

Цей тиждень подарував нам 
нескінченні пригоди із хуртовинами, 
ожеледицею на дорогах, блуканням 
серед заметів, нескінченними 
пошуками адрес, коли немає ні номерів 

будинків, ні назви вулиць, а телефон 
постійно повідомляє: GPS втратив 
сигнал.

Але коли вже діставалися до місця, 
то бачили там стільки тепла і любові, 
такі веселі, радісні, захоплені, сумні, 
здивовані… очі, що відразу відлягало 
від серця.

Ми зустрічалися із дружинами 
та діточками колег у них вдома, на 
вулиці, у будинку культури, у школі, 
на роботі. І у кожного було лише 
одне бажання: щоб тато повернувся 
додому здоровим, а Україна здобула 
Перемогу. Ми зустріли хлопчиків, які 
мають таку ж бронебійну машину, 
на якій воює тато, тільки іграшкову, 
донечку, яка мріє обійняти татка, ми 
познайомились із зовсім молодими 
мамами, які намагаються влаштувати 
побут і життя дітей так, щоб це було як 
із татком, бо це дуже важливо, щоб діти 
почувалися у безпеці і були впевнені, 
що вони захищені. Мамин спокій, 
її впевненість, що все буде добре, 
передаються дітям, бо діти у суворих 
реаліях війни залежать від батьків 
ще більше. Тому ми раді, що змогли 
принести маленьке свято у родини 
колег. Свято для дітей, чиї батьки 
створюють дива на передовій.

Дорогі колеги, ми захоплюємось 
вашою сміливістю і відвагою, ми 
мріємо знову зустрітись на робочому 
місці, на «Ниві». Ми любимо вас, як 
хочемо Перемоги!

Нехай Святий Миколай береже 
усіх батьків українських діточок, 
щоб кожен дочекався татка. А 
наступні новорічні свята уже були 
переможними і мирними.

ГОЛОВНЕ БАЖАННЯ - 
ДОЧЕКАТИСЯ ТАТА!

Чи потрібне свято, коли така війна? Авжеж, потрібне, особливо для родин, 
де тато служить у ЗСУ. Тому найперші свої вітання Група компаній «Нива 
Переяславщини» понесла саме у такі родини, І ми не могли позбавити себе 

радості привітати родини колег особисто

Вони хором співають 
Гімн України і «Червону 

калину», вони збирають на ЗСУ 
і допомагають дорослим, вони 
донатять на армію, а і їх відвага 
дивує і захоплює. 

Усе частіше у їх бажаннях 
звучить «як колись», але ми, 
дорослі, як би не намагались, 
не можемо повернути, «як 
колись», зате можемо подарувати 
маленькі радощі зараз. Тому 
доросле підприємство, яке має 
сотні виробничих завдань, на 
кілька годин перетворилося на 
господарство Святого Миколая. І 
ось чому. 

«Багато років поспіль 
напередодні Новоріччя «Нива 
Переяславщини» вітає усіх 
школяриків сіл, де працює, 
новорічними подарунками. Нині 
розумі-ємо, що це потрібно більше, 
аніж будь-коли, тому компанія 
вклала у цей проект близько 1 
мільйона гривень і 3 000 тисячі дітей 
отримають солодкі подарунки, 
щоб не дозволити позбавити 
свята наших дітей дорослі готові 
докладати усіх зусиль. Компанія 
щиро бажає маленьким українцям 
здійснення мрій, щасливого 
мирного дитинства, а дорослі 
зроблять усе для того, щоб воно 
таким було»,- зазначив директор 
«Ниви» Віталій Шакель. 

І якщо ви вважаєте, що це 
швидке і легке заняття – зібрати 

Уже кілька років поспіль, 
ми рахуємо своїх діточок 
напередодні Нового року. 
Пам’ятаєте, як у мультику 
про удава, мавпочку, папугу 
і слоненя. Рахувати можна 
у різних одиницях: двоє 
слоненят, три мавпочки, 
38 папужок. Це так само, 
але ми рахуємо своїх діто-
чок у подарунках. Цей світ 
не вигадав кращого рахунку, 
аніж подарунковий, бо діти 
– то справжній подарунок 
долі. 

Наше життя було б нудним, 
нецікавим і сірим, якби не діти! Немає 
важливішої людини у світі, аніж Її 
величність дитина. Це вічний двигун, 

У «НИВИ» 



  3УКРАЇНІ!

 від 24 грудня 2022 року

таку кількість подарунків, - то дуже 
помиляєтесь. Відразу секретар 
нашого керівника Ольга Сергіївна 
Вовк починає формувати склад 
подарунка і обирає цукерки, які 
помандрують до пакуночків. Це ціла 
купа шоколадних цукерок чотирьох 
виробників: АВК, «Світоч», 
«Рошен», «Фереро». Тим часом ди-
ректори шкіл надсилають відомості 
про кількість учнів, які чекають да-
рунки. Потім все це пакується у ко-
робки і сортується по школах, а вже 
тільки після цього директори шкіл 
забирають подарунки. 

У цьому році до пакування 
були долучені дуже серйозні люди: 
бухгалтери, економісти, працівники 
господарчого відділу, водії. Тому у 
Святого Миколая на «Ниві» є надій-

У СВЯТОГО МИКОЛАЯ НА 
«НИВІ» Є ПОМІЧНИКИ

Мине ще кілька днів і до наших осель прийде усміхнений і дуже 
добрий дідусь – Святий Миколай. Жодної родини не омине добродійник, 

загляне у кожну шибку і кожній українській дитині принесе дарунок. Завдяки 
нашим особливим зв’язкам у найближчому оточенні усміхненого дідуся, ми 
дізналися, що українським дітям цьогоріч він не принесе жодної різочки. Він 
розуміє, скільки шкоди завдали дитячим серцям нелюди-загарбники, але 
українські діточки вразили весь світ. Вони народжувались у підвалах і нині 

ростуть здоровими...

ні помічники. Кожен подаруночок 
перерахований і їх рівно три тисячі, 
кожен надійно запакований. А ще у 
кожному подарунку, окрім цукерок і 
шоколадок є частинка нашої любові. 
За кілька днів подарунки помандру-
ють уже до дітвори, понесуть із со-
бою нашу віру у диво Різдва і Ново-
го року, нашу любов до маленьких 
українців і наше головне бажання, 
бо у 2022 році воно спільне для всіх. 

Ми всією силою своєї віри праг-
немо Перемоги, прагнемо миру і 
щасливого дитинства для наших ді-
тей. І це одне наше спільне бажання 
обов’язково почує всемогутній ді-
дусь Святий Миколай.

 І якщо йому для виконання цьо-
го бажання будуть потрібні поміч-
ники, ми і тут готові допомогти.

це суцільна радість, це безкінечні 
турботи, але це найкраща частина 
нашого життя. 

«Нива Переяславщини» вважає 
родини своїх працівників єдиним 
цілим із компанією, бо від того, як 
співробітник почуває себе у власній 
родині, залежить його настрій, а 
настрій – то важлива складова нашого 
життя. Отож підтримувати родини, 
особливо з дітьми, ми вважаємо за 
необхідне. На жаль, уже кілька років 
поспіль пандемія, а зараз війна не 
дозволяє нам організувати літнє 
перебування дітей працівників біля 
моря. Але ми щиро сподіваємось, що 
цьогоріч ми таки виженемо ворогів 
із приморських областей і зможемо 

організувати літній відпочинок. 
Отож компанія бере на себе 
зобов’язання відразу після Перемоги 
організувати таку поїздку. А поки що 
давайте подивимось, скільки малят 
народилося цього року.

 Не зважаючи на усі прикрощі 
цього буремного року, в компанії 
народилося 29 діточок: 13 дівчаток 
та 16 хлопчиків. Зовсім нещодавно 
малюк з’явився у нашого водія 
Андрія Ігоровича та співробітника 
кухні Валентини Михайлівни 
Шевченко. Щиро бажаємо нехай 
новонародженому і всім діточкам 
«Ниви» буде дарована Богом щаслива 
Доля. Нехай янгол-охоронець 
супроводжує кожен їх день своїм 

благословенням і охороною. 
Нехай сонячним і світлим буде їх 
дитинство, наповненими і цікавими 
будуть шкільні роки, яскравою 
і захоплюючою буде юність і 
неперевершеним все життя!

А загалом наразі компанія має 
1140 діточок. Любі діти, ми знаємо, 
що ви не дуже любите мамину і 
татусеву роботу, бо іти на роботу оз-
начає бути далеко від вас, але саме 
завдяки цьому у вас є улюблені ласо-
щі, найкращі іграшки, красиві сукен-
ки і шапочки і купа всього, що ви 
любите. Хочемо, щоб ви росли здо-
ровими і щасливими, бо ви сама суть 
нашого життя. 

З Новим роком, наші найдорожчі! 
Любимо вас, як хочемо Перемоги! 
Усе, що робимо ми, дорослі , у своєму 
житті – заради вас! 

У компанії 1140 дарунків долі, і 
ми цим пишаємось!

1140 ДІТОЧОК
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Сьогодні навіть найменша 
твоя світла звісточка дає тобі 

можливість доєднатися до цієї 
великої спільноти.

Цього дня було багато цілковитих 
несподіванок і дуже світлих 
промінців від школяриків, бо ми 
самі доєдналися до тих, що несуть 
світло.

«Нині питання енергоживлення 
однаково гостро стоїть і для 
компанії та для багатьох населених 
пунктів, у яких ми працюємо. 
Навіть за умови, що максимум 
свого виробництва ми перевели на 

використання альтернативних видів 
палива, однак маємо дбати про 
наявність резервного живлення, 
тому інженерна служба стикається 
із тими ж проблемами: пошук 
генераторів та безперебійників, 
пальне та обслуговування приладів. 
Тим паче ми розуміємо, як непро-
сто це все для освітнього закладу. 
Саме тому підстрахували із гене-
ратором другу школу міста Яготин 
і придбали новий генератор для 
Капустинської школи», - коментує 
подію директор компанії Віталій 
Шакель.

До пункту призначення ми з 
завідувачем майстерні Миколою 
Галанцем дісталися якраз у розпал 
шкільного дня, тому втаємничити 
приїзд не вдалося. У школі вже є один 
генератор, але він менш потужний 
і працює у котельні. Привезений 
нами – 7, 5 кВт викликав справжній 
ажіотаж. Приймаючи обновку 
староста села Алла Анатолівна 
Бутенко подякувала Олександру 
Олексійовичу Мостіпану за 
постійну підтримку потреб села.

Після того, як дорослі оглянули 
придбання, генератор тимчасово 
до встановлення занесли до 
приміщення школи й тут уже 
допитливі школярі взялися 
розглядати подарунок. Хтось 
питав, чи він із самої Америки, а 
найменші школярі, із властивою їм 
особливістю надавати речам свої, 

особливі характеристики, назвали 
його велетенським повербанком 
для школи. І справді, генератор 
забезпечуватиме світло не тільки 
для школи, але і для дитячого 
садочка, що знаходиться поруч. 
Діти страшенно не хочуть навчатись 
дистанційно, вони сумують за 
школою і друзями, тому посмішок і 
жартів вистачало, навіть світлину зі 
Світлоносцем зробили.

Наразі він уже підключений і 
допомагає діточкам не залишитися у 
пітьмі, як того хоче наш зловорожий 
сусід.

 А ще кожен із нас, як заряд 
повербанку і допоки ми маємо 
спроможність світити та гріти, ми 
будемо це робити. Світло завжди 
перемагає темряву, на цьому 
тримається світ. Так буде і цього 
разу!

ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ ПОВЕРБАНК ДЛЯ ШКОЛИ
Чи думали ви, що зараз кожен із нас Світлоборець?! Не зро-

зуміло, чи є взагалі таке слово, але стовідсотково є таке заняття чи 
стан душі – Світлоборець.

Це кожен із нас. Той, хто допоміг сусіду знайти генератор чи під-
казав ближньому, як приєднати акумулятор та безперебійник, щоб 
у квартирі було хоч якесь тепло і світло. А ще той, хто виготовляє 
окопні свічки, щоб хлопці на передовій були зігріті промінчиком тепла 
і світла з дому. Світлоборці також усі, хто дозволяє нам не впасти у 
безнадію, хто вірить у Перемогу і вселяє цю віру в інших. І стовідсот-
ково Світлоборці усі ті, хто стоїть на варті нашого спокою – наші 
ЗСУ

«Співпраця із громадами, 
які пов’язані із нашою 
виробничою діяльністю, 
завжди була частиною 
нашого життя. Компанія 
сповідує філософію 
соціального партнерства та 
взаємовигідного розвитку 
території та підприємства. 
Багато наших співробітників 

проживають на території 
довколишніх громад, тому 
ми зацікавлені, щоб умови 
їх життя були комфортними 
й пристойними. Водночас 
розуміємо, що без розвитку 

інфраструктури: освітньої, 
медичної, культурної, 
дорожньої, - людина не 
зможе обійтися. Тому 
намагаємось допомагати 
селам і громадам», - так 
про співпрацю із громадами 
розповідає директор компанії 
Віталій Шакель.

Одним із партнерів 
компанії є Яблунівський 
старостинський округ. Саме 
зі старостою цього округу 
Володимиром Волковим ми 
зустрічаємось біля медичного 
закладу села.

«Про Групу компаній «Нива 
Переяславщини», яка працює 
на території Яблунівського 
старостинського округу, 

я можу сказати тільки 
найкраще. З якими 
питаннями не звернувся б до 
директора компанії Віталія 
Шакеля, він завжди знахо-
дить способи їхнього вирі-

шення. «Нива Переяславщи-
ни» двічі на місяць безплатно 
вивозить тверді побутові від-
ходи на території сіл, надає 
спецтехніку для виконання 
робіт з доброустрою (без неї 

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДАМИ - 
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Та найбільше ми дивувались 
нескореності та одвічному 

духу стійкості, що передається із 
покоління у покоління. Ми дякуємо 
усім цим людям, за те, що вони 
трапилися на нашому шляху і 
дозволили нам доторкнутись до їх 
долі.

Цього разу традиційні відвідини 
населених пунктів із продовольчими 
наборами привели нас до села 
Любомирівка. Дуже символічна 
вийшла поїздка, бо ми побачили, як 
сприймає війну і нинішню ситуацію 
село, яке любить мир.

Так склалося, що Любомирівка 
зустріла нас на вулиці. Ми приносимо 
пакуночки раз на місяць, але точної 
дати не встановлено, а тут здавалося, 
що люди знали час нашого приїзду. 
Насправді бабусі чекали хліб, його 
розвозять машиною вулицями села, 
тому стареньким дуже зручно. Цього 
разу хліб і до хліба принесли ми.

На вулиці ми зустріли Віру 
Василівну Гузь із донечкою, занесли 
пакуночок і отримали чудове фото 
дівчинки із червоненькими щічками, 
що розпашіли від вітру. Вона вже 
знала, що у пакуночку для неї теж 
подарунок – печенюшки.

Красно дякую і привіт 

Олександру Олексійовичу Мостіпа-
ну отримали від Лідії Полікарпівни 
Таран: «Кожного разу прошу у 
Бога здоров’я усім, хто дбає про 
стареньких. Такі дарунки – то 
нам харчі на весь місяць. А зараз 
особливо складно, тому нехай будуть, 
дітки, у вас можливості і на зарплату 
людям, і на допомогу пенсіонерам. 
А Олексійовичу нехай сторицею 
віддячиться за добре серце».

Лідії Іванівні Кошель – 88 років, 
але вона обходить себе сама, більше 
нікому. А найбільше переживає 
бабуся навіть не за те, що немає 
світла, бо каже, що було уже усе 

це: мучили нас голодом, гнобили і 
переслідували, але ми вистояли, то 
тепер аби грубка була, - виживемо. 
А от нашим солдатам в окопах дово-
диться несолодко, тому бабуся не бо-
їться морозу, вона його просить, щоб 
не було болота під ногами у хлопців. 
«Мороз, - каже Лідія Іванівна, - ба-
течко, солдату дорогу підсушить і по 
ній швидше прийде Перемога».

А ще бабуся каже, що якщо 
комусь на «поверхах» сутужно, то 
можна сміливо приїжджати у село, 
його тут і нагодують, і обігріють. 
Багато ми побачили й почули у 
Любомирівці, тільки відчаю і краплі 

не помітили.
Зараз уся країна працює над 

створенням пунктів незламності. 
Вони звичайно, треба, і ми все 
робитимемо, щоб їх створити. Але 
головний пункт незламності – кожен 
із нас. І якщо ви в стані забезпечити 
себе мінімальним: теплом, 
продуктами - це вже великий вклад 
в перемогу. А якщо ще й сусіда, 
старенького чи багатодітну родину 
підтримаєте, то ви справжній герой. 
І хто тоді зможе здолати цілу націю 
героїв?! 

Тому все буде Україна!

ГОЛОВНІ ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ - 
ЦЕ КОЖЕН ІЗ НАС

Майже три роки нашої допомоги одиноким людям, кожного разу приносили нам якісь 
відкриття. Ми дивувалися тому, що дорослий син уже 18 років доглядає свою лежачу матір. 
А ще тому, що люди із фізичними вадами, яким дуже не просто жити, створюють чисті 
й світлі картини. Ми дивувалися вишиваним подушкам, рушникам надзвичайної краси, 
створеним жіночими натрудженими руками. Дивувались умінню терпляче переносити 
труднощі й не обізлитися

неможлива реалізація проєкт 
«Парк закоханих сердець»). 
Взимку техніка підприємства 
чистить сніг на території 
Яблуневого та Григорівки. 
Компанія надавала продук-
тові пайки для малозабез-
печених родин та м’ясо для 
харчування військових. На-
дала допомогу в поточному 
ремонті покрівлі Яблуневої 
гімназії та змонтувала там 
систему оповіщення. Список 
добрих справ Групи компаній 
«Нива Переяславщини» 
можна продовжувати. Я 
дуже вдячний компанії та 
безпосередньо її власнику 
Олександру Мостіпану за 
суттєву допомогу нашим 

селам. Нині просимо 
допомоги у ремонті ФАПу 
в Яблуневому. Громада 
пішла нам на зустріч і з її 
бюджету виділено понад 
400 тисяч гривень для 
придбання будівельних 
матеріалів, сантехнічного 
та електрообладнання. 
Розуміємо, що самі 
будівельні роботи обійдуться 
ніяк не дешевше, тож 
звернулися по допомогу 
до «Ниви Переяславщини» 
Сподіваємось, що після 
ремонту у медичному 
закладі будуть працювати і 
терапевт, і стоматолог. Саме 
тому тут треба повністю 
змінити водопровід та 

водовідведення, прокласти 
нову електропроводку, 
відремонтувати стіни, стелю 
та перестелити підлогу, 
обладнати санвузол та 
облицювати плиткою стіни 
у стоматкабінеті, замінити 
вікна та двері, переобладна-
ти опалення, словом, роботи 
вистачає, але це те, чого сьо-
годні із нетерпінням чека-
ють люди, тому віримо, що 
«Нива» нам допоможе», - за-
значає староста.

Щойно досягнута 
домовленість працівники 
приступили до роботи. 
Першими заходять 
сантехніки. Наразі вони 
вже проклали водопровідні 
труби, встановили лічиль-

ник, підвели воду до всіх 
потрібних приміщень, 
облаштували септик. 
Порядкує там сантехнічна 
бригада на чолі зі слюсарем-
сантехніком Юрієм 
Назимком, сантехніком 
Андрієм Семенякою. 
А вправно орудував 

ковшем екскаватора Юрій 
Колодій. «Чорнову роботу 
виконано, як каже керівник 
сантехнічної служби Микола 
Карпенко,- тепер наступна 
робота за будівельниками, 
а встановлення сантехніки 
уже після виконання усіх 
будівельних робіт».

Будемо спостерігати, які 
метаморфози відбудуться 
із приміщенням, бо дуже 
хочеться подивитись, яким 
воно стане.

ЧАСТИНА НАШОГО ЖИТТЯ
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«Високі вимоги до роботи ТМ 
«П’ятачок» зумовлені не тільки тим, 
що ми забезпечуємо продовольчий 
фронт держави, але і тим, що за своєю 
концепцією ми, власне, українська 
компанія, із чітко вираженою 
позицією щодо забезпечення 
українців якісним м’ясним 
продуктом. Нинішній непростий 
рік навчив нас бути ще гнучкішими 
у організації виробництва, ще 
оперативнішими у реакціях на зміну 

ситуації, ще адаптованішими до 
нових воєнних умов. 

Ми навчилися пристосовуватись 
до відключень електроенергії, ми 
організували роботу генераторів 
на виробництві і безперебійників 
у магазинах, ми змінюємо режим 
роботи і підходи, щоб залишатися 
надійними постачальниками такого 
необхідного м’ясного продукту. 

Ще у перші дні війни, коли ми 
організували «гарячу лінію» із 

забезпечення населення м’ясом, 
зрозуміли, що є регіони, які цього 
нагально потребують. Також 
мали неодноразові звернення від 
споживачів. Відкрити повноцінні 
магазини у цій місцевості ми поки 
що не можемо, тому знайшли вихід 
і забезпечуємо потребу у продуктах 
завдяки ще одній машині виїзної 
торгівлі. При цьому жителі сіл, які 
досі отримували цю послугу, не 
постраждають», - коментує роботу 
куратор торгової марки «П’ятачок».

Другий маршрут виїзної торгівлі 
планувався оперативно: шукали під-
ходящу машину, погоджували та 
напрацьовували графік і підбира-
ли персонал. Зрештою напередодні 
новорічних свят машина виїхала і 
тепер смачну розвозку зустрічають 
не тільки на Київщині, але і на Чер-
кащині. Графік руху ще напрацьо-
вується, але «П’ятачок» приїжджа-

«П’ЯТАЧОК» ПОСПІШАЄ ДО ВАС!
З початку воєнної агресії росії в Україні сформувалася нова 

«нормальність війни», коли на перший план вийшли звичайні буденні 
речі, які треба робити майже механічно – тут і зараз, щоб просто 
вижити. Серед них щоденна турбота про харчування. Кожного 
дня ми повинні знати, що нашим дітям є що їсти, наші батьки 
нагодовані, наші земляки – тримаються, а наші воїни забезпечені 
всім. І ми робимо для цього все від нас залежне. Возимо продукти у 
деокуповані регіони, надсилаємо посилки хлопцям на передову, дбаємо 
про стареньких, яким важко подбати про себе самотужки

тиме із середи по неділю з 07.00 до 
15.00 за таким графіком: середа 

– Старе, Глибоке (Бориспільський 
район); четвер – Дівички, Ковалин 
(Бориспільський район); п’ятниця – 
Піщане, Домантове (Золотоніський 
район); субота – Софіївка, Гельмязів 
(Золотоніський район); неділя – 
Шрамківка, Драбів (Золотоніський 
район). 

Виїзна торгівля матиме весь 
асортимент продукції ТМ «П’ятачок» 
на будь-який смак. Допоможе зробити 
свій вибір усміхнений продавець, ваш 
гід по смачнючій продукції торгової 
марки - Ольга Іванівна Бабенко. 

Кажуть, що смачна їжа забезпечує 
покращення настрою, а достаток 
на столі – дарує впевненість, що 
усе подолаємо. Так і буде. Бо ми не 
тільки випускаємо якісну продукцію, 
ми даруємо силу для Перемоги!

Чекайте, «П’ятачок» вже прямує 
до вас!

Професія електрика завжди було 
однією із найактуальніших 

і найвідповідальніших. Ми вже 
мовчимо про те, що електрик, як 
і сапер, помиляється тільки один 
раз. А зараз, коли від електриків 
залежить тепло у квартирах, вода, 
Інтернет, телефон і практично усе 
наше життя, - і поготів. Ми, зрештою, 
мабуть, лише зараз зрозуміли, чого 
варті звичайні побутові зручності, 
які ми у буденному житті навіть не 
помічаємо. Тому робота електриків 
надзвичайно цінна. І якщо вже таке 
у побуті, то на виробництві, тим 
паче такому високотехнологічному, 
як «Нива Переяславщини», без 
електриків не обійтись. Навіть 
найменший технологічний процес 
не працює без електрики та мудрого 
усезнавця повелителя струму.

І якщо ви вважаєте, що хорошим 
електриком-енергетиком можна бути 
всього лиш закінчивши навчальний 
заклад, то дуже помиляєтесь, ці люди 
вчаться усе життя, бо мають рухатись 
в ногу із технічним прогресом, а він 
ніколи не стоїть на місці. Тому у них 
обов’язково повинні бути власні 
стенди, схеми й навіть навчальні 
класи, де на практиці можна 
удосконалити свої знання. Саме про 
такий клас зараз і піде мова.

«Сказати, що це вже готовий 
клас, буде неправильно, бо наразі 
ми тільки приймаємо його від 
будівельників, нам ще належить 

над цим попрацювати. 
Але необхідність у 
такому приміщенні 
висока. Наша 
ремонтна служба це 12 
електриків на кожному 
т в а р и н н и ц ь к о м у 
комплексі, це два 
електрики-ремонтники, 
які ремонтують 
усе обладнання: 
в е н т и л я ц і ю , 
електроінструмент, 
пральні машини, 
с и с т е м у 
в о д о з а б е з п е ч е н н я 
та ціла бригада 

монтажників, які обладнують 
тваринницькі комплекси після 
будівництва та обслуговують усе це 
господарство. Тому без майстерні 
нам ніяк», - зазначає натхненник 
проєкту й очільник технічної 
служби тваринництва Олександр 
Олександрович Трохименко.

Ще буквально кілька днів і 
готове приміщення віддадуть 
ремонтникам та електрикам. А поки 
що тут хазяйнують будівельники. 
Приміщення розташоване в Яготині, 
це якраз на перехресті усіх доріг, тому 
всім буде зручно сюди добиратися.

Про велику роботу, виконану 
за кілька тижнів, 
розповідає директор 
з питань будівництва 
Віталій Божко. «Це 
частина колишніх 
авто гаражів, тому 
роботи довелося ви-
конувати серйозні. 
Відремонтували дах, 
перекрили части-
ну покрівлі, бо вона 
протікала, замінили 
усі вікна на енерго-
ощадні та вставили 
нові двері, повністю 
оббили штукатурку, 
перештукатурили 

по-новому, опустили стелю і прокла-
ли нову електропроводку, замінили 
підлогу, поклали плитку. 

Наразі на цій же території робимо 
місця загального користування: душ, 
умивальник. Так що ремонтники та 
вагарі матимуть усі зручності для 
комфортної роботи.

У двох кімнатах, які щойно здали 
будівельники, ще пахне фарбою 
і новизною. За кілька днів тут 
уже з’являться нові господарі й 
знову закипить робота, бо цей 
процес розвитку і руху до нового - 
нескінченний, а на «Ниві» уміють іти 
цією дорогою.

МАЙСТЕРНЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРИКІВ
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Гілка зимова – як скрипка без струн

За світлом Небесної Сотні
За світлом Небесної Сотні
Ішли в ті нескорені дні.
Відкрилася темна безодня
Із смертю і кров’ю на дні.

Свободи, свободи хотіли!
За те й віддавали життя.
Поклали і душу, і тіло
На волі жертовний олтар.

Над бурею Євромайдану
Та Сотня ішла в небеса.
А битва була не остання,
І в кожнім герой воскреса.

У кожному серці - Свобода
І Гідність, як меч, пророста.
Горіла пожежа на Сході,
Тепер – Україна уся.

Свобода і захист Господній
Із нами в цій битві святій.
За світлом Небесної Сотні
Ми знову ідемо у бій!

Рідна мова
Рідна мова – не просто слова.
Оживає у ній Батьківщина.
Материнська, свята і жива,
За яку не один вже загинув.

У віках розпинали її,
Намагалися знищити, вбити.
Та ніколи краяни мої
Вже не зможуть її розлюбити.
І ніколи рашистська орда

Не розтопче її, не зламає.
Наша мова у серці – одна,
Найдорожче з усього, що маєм!

***
Зима, як горобини присмак,
Просилась гірко на вуста.
Це був душі холодний присмерк,
Який пітьмою ще не став.
Ще тліла ніжності хвилина
В лампаді світлої журби.
Слова з настоєм горобини
Життя не сміло пригубить…

***
Ти прийди – тільки зараз прийди.
Ще іржею не вбиті ворота.
Ще останні зовуть поїзди
Незворотність образ побороти.

Сніг байдужий заснув на гілках,
Та іще не прив’ялена мрія,
Ще самотність велить погукать –
Ти прийди й воскреси – як зумієш…

***
Гілка зимова – як скрипка без струн,
Що затаїла натхнення мелодій.
Голос мовчить, замурований 
льодом,
Тільки душа – перехрестя відлунь.

Знаю, вона струменіє чеканням,
Рветься з полону в розбурханий 
світ.
Серед оркестру німуючих віт
Жде, поки ніжність напоїть 
соками.

Мить – і розквітне сонатою днів,
Знов перелитих у сонячну чашу.
Гілка весняна так буйно розкаже,
Все, що плекаю у серця на дні…

                                     ***
Сніги… Сніги… Іще їм наче рано
Ховати серце в самоту-полон.
Так легко крига босу ніжність ра-
нить!
А їй би квітнуть у теплі долонь.

Твої сліди примерзли до розлуки.
Чи їх весна розтопить, чи мине?
Не ти сьогодні в тихий сон посту-
кав 
Від мрій збудила віхола мене…

***
Снігова ти моя королева! –
Називав ти мене жартома,
Коли спали сніги перкалеві,

зима,
Без квіток, без пташок, без надій, 
без тепла.
Заметіль піднімає неспокій в дум-
ках
І тріпоче крильми, як стривоже-
ний птах.
Раптом сонцем засяяли очі твої,
Обнялися так палко гарячі серця.
І сніжинки весільним віночком яс-
ним
В ніч бажань до твого пригорну-
лись лиця. 

Приспів:
Новорічний сніг, новорічний сніг -
Ніжність срібно-біла.
Твій щасливий сміх, твій щасливий сміх, 
Як хмільне весілля.
Віхола-фата, віхола-фата
Стан твій огортає
Новорічний сніг, новорічний сніг
Ліг мені до ніг.
Падав сніг, наче радісна мрія моя,
Світлий, чистий, ласкавий і зоря-
ний сніг.
Розтривожила душу завія нічна,
Бо тебе із розлук привела на поріг.
Новий рік посміхнувся весняно до 
нас,
Нашу долю щасливу, як рай, осві-
тив.
Ти до мене навік повернулась, навік,
 Як раніше – кохана, п’янка і свята.

Приспів
Муз. Сергія Павленка, 
сл. Лариси Зеленської

І під комином грілась пітьма.
 
Розтопи мене! – я пустувала.
І сміявся в каміні вогонь…
І вуста, і душа відтавали
У полоні весняних долонь…

Коли ранок загляне червлений
В зачароване снігом вікно,
Буде спати твоя королева,
І манитиме знов, як вино…

 ***
Мете й мете Різдвяна казка…
Сніжинки туляться до ніг…
Як срібний сон, як тиха ласка
На долю ліг святковий сніг.

Зітхає хвоя фіміамом.
Дрімає дідух, як дідусь…
Роки зустрілися на зламі.
Живу. Надіюся. Молюсь…

Молюсь за вільну Україну,
За мир і спокій на землі.
І пролітають, як пір’їни,
Сніжинки в неба на крилі.
 
Навшпиньках підійшло Майбутнє
І заколисує печаль.
Дай Боже, щоб лишились в грудні
Всі болі, що мені гірчать.

Мете й мете Різдвяна казка,
В минуле засипає слід.
Світанок новий нам розкаже,
Що Божий Син врятує світ. 

   ***
Зимовий ранок - як біла хмарка. 
На землю з неба спустився рай.
Вже на порозі - рум’яна Варка,
А там Миколи прийде пора.
Різдво Христове - і Перемога.
Ще трішки снігу і холодів. 
Ми прокладемо весні дорогу,
Зима не вічна у цім житті!                                             

Новорічний сніг
Знов приходить 

зима, 
одинока 



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 селі Стара Оржиця 
Гера Михайло Іванович 
28.12 святкував 65, Хряпіна 
Варвара Петрівна 15.12 - 75, 
Литвяк Микола Миколай-
ович із села Нова Оржиця 
13.12 мав 70-річчя! 

Бажаємо вікувати в щасті і 
мирі!

У селі Русанів Грида-
сова Ганна Петрівна 1.12.
зустріла ювілей 60 років, 
Соловей Віра Володи-
мирівна - 06.12 – 65!

Миру і щастя!

У селі Вознесенське 
святкували 60-річчя: Пар-
шин Володимир Сергійо-
вич(13.12) та  Г о л о т а 
Лариса Михайлівна - 24.12, 
65 - Труш Людмила Іванів-
на - 4.12, 70 - Залізко Любов 
Іванівна  - 24.12 та Паска 
Ганна Сергіївна - 26.12, з чим 

ми щиро вітаємо!

У с. Двірківщи-
на  60 років відзначи-
ли: 6.12 - Івахно  Олек-
сандр  Вікторович, 
31.12 - Кобилинський 
Володимир Михай-
лович, 70 - Дика Ва-
лентина  Трохимів-
на-15.12, 85 - Фисенко 
Віра  Якимівна -27.12!, 

тож многая літа!

У селі Семенівка Зоть-
ко Любов Іванівна - 16.12 
відзначила 65, з чим ми її 
щиро вітаємо та бажаємо 
мирних ювілеїв!

Різник Валентина Ва-
силівна з Гостролуччя 17.12 - 
має 60 років,  Ломако Катерина 
Федорівна - 11.12, Браташ Микола 
Іванович  - 15.12 та Богдан Ганна 
Іванівна 21.12  - 65, Аброскін Ми-
кола Іванович  15.12 - 75, Ласкава 
Антоніна Семенівна 18.12 - 80,  
Снісаренко Ганна Олексіївна 6.12  

- 90! Довгих і мирних років! 

У Козлові Слобо-
дянюк Марія Антонівна 
- 6.12 святкувала 65, Ге-
расименко Ганна Іванів-
на -19.12 – 70, 75 - Бара-
баш Ганна Миколаївна 
- 1.12 – та Лой Анатолій 

Миколайович - 14.12! 
Щастя і миру вам!

У селі Любомирів-
ка відзначили 70-річчя 
Бояр Володимир Сергій-
ович- 24.12 та Головатий 
Микола Іванович -29.12!

У селі Яблуневе Попа-
дич Анатолій Омеляно-
вич - 31.12 святкував 70! 

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 селі Студеники Си-
ниця Любов Григорівна 
06.12 святкувала  60!

Добробуту і многая літа!

Магнітні бурі у січні 2023 року: 3 та 5 січня – цими днями сонячна активність може бути середнього ступеня.
10 та 12 січня – очікуються ще два незначні збурення геомагнітного поля Землі.

У селі Париш-
ків Денисенко Григорій 
Васильович 20.12 та Ко-
рогод  Валентин Олек-
сандрович - 22.12 відзна-
чили 70-річчя,  Шевченко 
Олександр Іванович - 
05.12 та Гаркавенко Ми-
кола Олександрович  - 
11.12  - 90! Щасливих 

ювілеїв!
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Планета-благодійниця Юпітер 2023 
року принесе успіх представникам земних 
знаків зодіаку: Тельцям, Дівам, Козорогам, 
оскільки вона увійде до знака Тельця 16 
травня 2023 року і переміщатиметься ним 
до 26 травня 2024 року.

Також початок року буде щасливим для 
Овнів, Левів, Стрільців, оскільки в період 
від 21 грудня 2022 року до 16 травня 2023-
го Юпітер рухається вогняним Овном і 
допомагає досягти найкращих результатів 
у справах, розпочатих у середині 2022 
року, розповідає астрологиня Марина 
Скаді (Марина Соколова).

Юпітер – це газовий гігант, один із 
найяскравіших об›єктів у нашому небі та 
найбільша планета в Сонячній системі, яка 
має безліч супутників. Коли наші пращури 
називали Юпітер на честь царя всіх богів, 
вони навіть не уявляли розмірів цієї 
планети і того, наскільки Юпітеру справді 
підходить ця назва.

2023-й – рік Водяного Кролика (Зайця, 
Кота) за китайським гороскопом, настає 22 
січня о 04:53 за китайським календарем. 
Кролик (Кіт) асоціюється з комфортом, 
символічно пов›язаний з Юпітером. 
Планета характеризує соціальний статус, 
владу, експансію. Всі ми знаємо, як 
поводяться коти – таке відчуття, що вони – 
центр Всесвіту, і навколо них обертається 
світ. Кролик, як і Кіт – тихий, потайливий, 
домосід, який уникає конфліктів і зайвої 
метушні. Спритні, хитрі, яскраві та гарні 
тварини, але не дуже активні, бо надають 
перевагу спокійному і ситому життю. 
Зміни на зовнішньому плані будуть дуже 
відчутними після 2022 року, коли панував 
Водяний Тигр – агресивний хижак.

Незалежно від того, під яким знаком 
зодіаку ви народилися, значно збільшується 

ваша удачливість та везіння, якщо день 
вашого народження потрапляє в ці часові 
інтервали:

Земляний Кролик: 19 лютого 1939 – 7 
лютого 1940

Золотий (Металевий) Кролик: 6 лютого 
1951 – 26 січня 1952

Водяний Кролик: 25 січня 1963 – 12 лютого 
1964

Дерев›яний Кролик: 11 лютого 1975 – 30 
січня 1976

Вогняний Кролик: 29 січня 1987 – 16 
лютого 1988

Земляний Кролик: 16 лютого 1999 – 4 
лютого 2000

Золотий (Металевий) Кролик: 3 лютого 
2011 – 22 січня 2012

Водяний Кролик: 22 січня 2023 – 9 лютого 
2024

2023 року Кролик і Кіт представляють 
жіночу стихію Води; в цей період будь-які 
процеси розвиваються повільно, зовнішня 
агресія знижується, люди прагнуть мати 
родину, народити дітей, вирішити майнове 
питання і облаштувати своє житло. 
Статуетки котів, зайців та їхніх сімейств 
будуть відмінним амулетом протягом року, 
а якщо в будинку є домашній вихованець – 
кролик або кіт, то талан обов›язково зайде 
до вашого будинку в період від 22 січня 
2023-го до 9 лютого 2024 року.

Інтенсивність бойових дій від кінця 
січня 2023 року знижуватиметься, тому 
що на перший план виходять зовсім інші 
пріоритети. Гучні події радше будуть 
пов›язані з викритими махінаціями та 
інтригами, таємними схемами, обманом і 
підробками.

До 16 травня 2023 року успіх супроводжує 
Овнів, Левів, Стрільців. Візьміть максимум 
від цього періоду, проявляйте активність 

у реалізації найсміливіших цілей. Це час 
великих можливостей для того, щоб знайти 
своє місце в соціумі. Транзит Юпітера 
Овном сприяє починанням за кордоном, 
взаєминам з іноземцями.

Щасливчик на початку 2023 року, 
безперечно, Овен, оскільки Юпітер 
переміщається цим знаком зодіаку. 
Відбудуться події, які багато чого прояснять 
і надихнуть на щось нове. Беріть участь у 
будь-яких справах, де є можливість виявити 
якісь свої особисті якості, навіть якщо 
це доведеться робити вперше. З›явиться 
шанс посісти вищий щабель у соціальній 
ієрархії, отримати хорошу посаду, владу, 
авторитет.

Леви і Стрільці потрапляють до потоку 
талану й везіння від кінця грудня 2022 
року і до 16 травня 2023-го. Але доведеться 
докласти зусиль, аби не прогаяти щасливий 
шанс. З одного боку, гармонійний аспект 
від Юпітера розслаблює, але якщо ви 
зможете зібратися і забудете про лінощі, 
то поряд з Овном отримаєте в цей період 
максимум із рога достатку. Продовжуйте 
те, що розпочато 2022 року, нарощуйте 
потенціал, який вже є, і ви отримаєте 
визнання свого оточення, а також гарний 
прибуток за виконану роботу.

Стрільцям щастить трохи більше, ніж 
Левам, переважно через те, що активність 
вища. Проте Всесвіт не перешкоджатиме 
виконанню бажань і втіленню задумів 
у реальність, ба більше, навіть надасть 
однакову кількість щасливих шансів. 
Остаточний успіх залежить від того, 
наскільки виражене в діях прагнення 
досягти максимальних результатів.

Від 16 травня і до кінця року успіх 
вдирається до простору Тельців, Дів і 
Козорогів, бо планета «великого щастя» 
– Юпітер – переміщається земним знаком 
зодіаку – Тельцем. Представникам цього 
знаку щастить більше, ніж іншим, також 
і для України починається милостивий 
період.

Тельці значно збільшать свої шанси 
на успіх та вдалий збіг обставин, якщо 
займуться громадською роботою, 
волонтерством чи поїдуть до іншої країни. 

Завдяки цьому ви опинитеся у вигідних 
для себе умовах і ваш розвиток піде доволі 
швидко. Багато в чому це пов›язано з тим, 
що з›являться впливові друзі й однодумці, 
незвичайні люди в оточенні, які зроблять 
цікаві пропозиції, щоб допомагають 
максимально розкритися і реалізуватися в 
соціальній сфері. В середині літа можуть 
змінитися звичні обставини і плани, 
оскільки з›являться нові – цікавіші і 
прибутковіші справи. Колективна робота, 
співпраця з іншими людьми, зв›язки 
з іноземними партнерами сприяють 
реалізації цілей.

Вдалий період для Дів – відкриваються 
нові можливості в бізнесі, за кордоном. 
Це час, коли максимально швидко 
розвиватимуться власні проєкти, вдається 
досягти визнання заслуг і самоствердитися 
у професії. Допоможуть у реалізації 
найамбітніших планів нові знання та 
навички, далекі поїздки й подорожі до інших 
країн. Наполеглива робота принесе гарний 
прибуток, популярність у професійному 
середовищі та затребуваність. Найбільш 
сприятливий період – від 16 травня до 4 
жовтня 2023 року. Після 4 жовтня виникне 
більше труднощів і перешкод, тому що 
Чорний Місяць, кармічна негативна точка, 
увійде до вашого знака зодіаку на 9 місяців. 
Кармічні теми вимагатимуть уваги, витрат 
вашого часу та інших ресурсів. Але доки 
Юпітер будує гармонійні аспекти до 
вашого Сонця (16 травня 2023 – 26 травня 
2024), більшість труднощів ви подолаєте 
без особливих зусиль.

Козорогів очікують серйозні зміни у 
багатьох сферах. Закінчується певний 
життєвий цикл, але починається інший, 
цікавіший і позитивніший. Вивчайте 
традиції, культури інших країн, іноземні 
мови – це стане вам у пригоді 2023 року. 
Змінюйтеся з обставинами, і ви зможете 
подолати кризи та вийти із затяжних 
конфліктних ситуацій з максимальною 
вигодою та користю для себе. В період 
транзиту Юпітера знаком Тельця планета 
утворює гармонійний аспект із Сонцем у 
Козорогу, що допомагає розкрити якості, 
які допоможуть вистояти в майбутньому. 

ГОРОСКОП ТАЛАНУ НА 2023 РІК 
ДЛЯ ВСІХ ЗНАКІВ ЗОДІАКУ


