
ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №2(32) від 4 лютого 2023 року

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

Цією нагородою відзначаються 
окремі підприємства, установи, 
організації, військовослужбовці та 
приватні особи, які зробили вагомий 
вклад у допомогу Збройним Силам 
України. ...-стор.2

Уже зараз ми активно надаємо 
роботу землякам, що вимушено 
покинули свої домівки,  але робота 
і житло будуть потрібні і завтра. 
Тому «Нива» розпочала зведення у 
селі Переяславське двох будинків 
готельного типу на 100 місць кожен...

До 25-річчя з дня заснування Групи компаній «Нива Переяславщини»  

наша улюблена «Нива 
Переяславщини» (далі – НП) 5 березня 
відзначає 25 років від дня заснування! 
Урочистості зі зрозумілих причин 
відмінили, проте непомітно така дата 
теж не може пройти! Тож оголошуємо 
полювання на призи у 4-х номінаціях!-
стор.8...стор. 3

Наш наступний відкритий у дуже 
особливому для компанії місті – 
Миронівці. Це батьківщина засновника і 
власника компанії «Нива Переяславщини» 
Олександра Олексійовича Мостіпана, 
тому ми маємо надію, що «П’ятачок» у 
Миронівці стане улюбленим родинним 
м’ясним магазинчиком...-стор.4-7

Зовсім скоро Група 
компаній «Нива Пере-
яславщини» відзнача-
тиме ювілей – 25 років 
із дня заснування. Це 
були 25 років праці, 
пошуків, знахідок, до-
сягнень і успіху. Це 
були роки великого бу-
дівництва, коли один 
за одним логічно й 
органічно додавалися 
нові напрямки роботи 
компанії, щоб виро-
сти у самодостатній 
і потужний організм. 

Сьогодні навряд чи 
можливо відтвори-
ти кожен день цього 
зростання, але сьо-
годні точно можна 
сказати, що створили 
«Ниву» роки невтом-
ної праці, мудрість і 
натхнення власника 
компанії Олександра 
Мостіпана і люди. 
Команда, яка форму-
валася і викохувала-
ся роками та крок за 
кроком створювала 
сьогодення компанії. 
Саме їм присвячена 
нова наша рубрика 
– #25РАЗОМЗНИ-
ВОЮ.

ВАСИЛЬ ЛЕСЬ: 25 РОКІВ, ЯК ОДИН ДЕНЬ!

25



КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

«НИВА» -  2

ПЦУ отримає угоду на 
користування храмами 

Києво-Печерської лаври, - 
Епіфаній 

Митрополит Епіфаній висловив 
переконання, що ПЦУ отримає 
довгостроковий договір на кори-
стування храмами Києво-Печер-
ської лаври - Свято-Успенським 
собором та Трапезною церквою. 
«Зараз ми отримали два разових 
дозволи на звершення богослужін-
ня, тому що потрібно владнати ще 
юридичні нюанси, але я певний, що 
ми отримаємо також довгостроко-
вий договір на користування двома 
храмами в Верхній Лаврі: Свято-У-
спенським собором та Трапезною 
церквою», - сказав Епіфаній. Він 
додав, що поки ПЦУ отримуватиме 
разові доступи та звершуватиме бо-
гослужіння тільки на великі свята, 
але з часом розраховує проводити 
їх щонеділі. «З часом, коли буде 
сформовано наш монастир і до нас 
приєднається частина братії з Ниж-
ньої Лаври, ми тоді все впорядкує-
мо, налагодимо і тоді богослужін-
ня буде звершуватися регулярно у 
центральному Успенському соборі 
кожної неділі, а вже на території 
Лаври богослужіння будуть звер-
шуватися щодня. Це питання часу», 
- запевнив Епіфаній.

Уряд затвердив 
порядок бронювання 

військовозобов’язаних 
Кабінет міністрів також затвердив 

порядок визначення підприємств, 
установ і організацій, які є критич-
но важливими для функціонування 
в особливий період. 

 «Затверджено порядок броню-
вання військовозобов’язаних за 
списком військовозобовʼязаних під 
час дії воєнного стану, а також по-
рядок та критерії визначення під-
приємств, установ і організацій, які 
є критично важливими для функ-
ціонування економіки та забезпе-
чення життєдіяльності населення 
в особливий період», - повідомив 
він. Також Мельничук зазначив, 
що встановлено, що відстрочки 
від призову на військову службу 
під час мобілізації, які були надані 
військовозобовʼязаним рішення-
ми Міністерства економіки, є чин-
ними впродовж терміну, на який 
вони надані. Нагадаємо, раніше 
керівник Київської міської війсь-
кової адміністрації Сергій Попко 
розповів, що відповідно до «Закону 
про мобілізацію та мобілізаційну 
підготовку», бронювання війсь-
ковозобов’язаних у воєнний час 
здійснюється за рішенням Мінеко-
номіки, щоб забезпечити функціо-
нування органів державної влади, 
інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування...

 «Перевесло» №2(32)

17 січня Міністр Олексій 
Резніков вручив відзна-
ку Міністерства оборо-
ни – медаль «За сприяння 
Збройним Силам України» 
– колективу Групи компа-
ній «Нива Переяславщини» 
в особі директора Віталія 
Шакеля

Цією нагородою відзначаються 
окремі підприємства, устано-

ви, організації, військовослужбовці 
та приватні особи, які зробили 
вагомий вклад у допомогу 
Збройним Силам України. 

«Маю за честь від імені колективу 
отримати високу державну 
нагороду, вважаю, що таким чином 
відзначено вклад усієї Групи 

компаній у підтримку головних 
захисників і оборонців нашої держави 
- Збройних Сил України. Компанія 

завжди була і буде українською 
по духу і сьогодні для кожного 
із нас немає більш важливого 
і відповідального завдання, 
аніж сприяння захисту нашої 
Батьківщини. Щиро вдячний 
від імені двотисячного 
колективу компанії за відзнаку 
нашої скромної праці. Віримо у 
Перемогу України, докладаємо 

усіх зусиль до її наближення», - 
зазначив Віталій Шакель.

ВІДЗНАКА «ЗА СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ 
СИЛАМ УКРАЇНИ» 

Головний бухгалтер Групи 
компаній «Нива Переяславщини» 

знає про «Ниву» все і навіть більше. 
Саме він був одним із тих, хто став 
поруч з Олександром Олексійовичем 
Мостіпаном у далекому 1998.

Про свою роботу Василь Михайлович 
Лесь розповідає і постійно усміхається: 
спогади один за одним нанизуються на 
вервечку пам’яті, як намистини. Важкі 
будні, труднощі, непорозуміння – геть 
стерлися з пам’яті, залишилися лише 
теплі думки про справжню чоловічу 
взаємовиручку, повагу, спільну працю.

На «Ниву» молодий бухгалтер 
потрапив із колгоспу «Помоклі», куди 
разом із дружиною приїхали після 
розподілу в інституті, хоча самі родом 
із Черкаської області. Одружилися 
там-таки, будучи студентами. Оксана 
Анатолівна – теж бухгалтер. Багато 
років ідуть пліч-о-пліч. Він працює 
головним бухгалтером, вона - 
заступником. Таке у цій царині буває 
рідко, бо робота непроста, відповідаль-
на і дуже мобільна: ні дня без змін за-
конодавства. Але цей чудовий тандем 
уміє поєднувати зібраність, чіткість і 
відданість справі.

Саме Василь Михайлович реєстрував 
«Ниву Переяславщини» 5 березня 1998 
року. Згодом директор, який брав його 
на роботу, звільнився, а він на слова 

Олексійовича: «Вася, я хочу, щоб ти 
лишився», - відповів згодою і вже 25 
років веде компанію бурхливим морем 
цифр і звітів.

« Перші роки були непрості: починали 
із послуг. Купили два трактори Massey 
Ferguson і взялися орати та сіяти.

Про успішність сільського 
господарства тоді ніхто і не думав, але 
Мостіпан повірив у цю справу і своєю 
вірою запалив сотні людей. Чого тільки 
не робили у той час, працювали 24/7.

Колгоспи занепадали, земля стояла 
не орана. Бур’яни були такі, що 
здоровенного трактора через них 
не видно було. Тому і не дивно, що 
люди сумнівалися, що із землі може 
бути якийсь толк, а пайовик отримає 

прибуток.
Олексійович тоді сам їздив на 

кожне зібрання, переконував, обіцяв, 
що будемо платити та жодного 
разу обіцянки своєї не порушив. 
Першу культуру сіяли майже літом, 
це було просо. Потім працювали із 
бартерними операціями. Було таке, 
що трудилися і 31 грудня весь вечір і 
Новий рік зустрічали майже на роботі. 
Але це було дуже дружно і весело. 
Разом зі мною бухгалтером тоді ж 
почала працювати Світлана Левчук. 
Згодом орендували перші паї у селі 
Стара Оржиця Згурівського району, 
посі-яли, зібрали, розрахувались за 
паї й люди нам повірили. 

Якраз колгоспи почали розпадатися 
і ми поступово взяли в оренду у 
людей землю ще у трьох селах 

Згурівщини: Вознесенське, Нова 
Оржиця, Любомирівка. Десь викупили 
майнові паї й так утворилися наші пер-
ші тракторні бригади. Купували перші 
трактори ХТЗ, набирали механізаторів.

Наш подальший розвиток - то 
заслуга Олександра Олексійовича: 
його уміння аналізувати та відчувати, 
яким має бути напрям руху. Уже за два 
роки ми не тільки вирощували зерно, 
але і сушили його, стали акціонерами 
«Переяславського ЕКХП».

 А якщо у тебе є зерно і завод із 
виробництва кормів, то закономірно, 
що треба розвивати тваринництво. 
Так з’явилося свинарство, а компанія 
виросла до лідера тваринництва 
України. Перший комплекс будували 
ще фірми-підрядники зі Світловодська 
та Сум. А вже із другого комплексу 
Олександр Олексійович побачив, що 
для цієї справи краще мати власний 
будівельний підрозділ.

Зараз навіть не віриться, що позаду 
такий шлях… Колись на підприємстві 
було всього три бухгалтери, нині - ціла 
бухгалтерія, 58 працівників, які ведуть 
кожен свій напрямок».

Розмова із Василем Михайловичем 
була б не повною, якби не згадати 
його улюблені слова: «Нехай будуть 
здоровими та щасливими наші 
пайовики». Нинішня «Нива» почалася 
з орендованої землі, першого паю. 
Земля дає зерно, воно першооснова 
всього. А далі – то велика праця, а час, 
наповнений роботою, минає швидко і 
ці 25 років пройшли, як один день.

ВАСИЛЬ ЛЕСЬ: 25 РОКІВ, ЯК ОДИН ДЕНЬ!



  3УКРАЇНІ!

 від 4 лютого 2023 року

Бо усе, що є на столі, це не тільки 
їжа, це ще упевненість, що 

у твоєму житті залишається щось 
стабільне і непорушне, до чого ти 
звик. Саме тому підприємство ні на 
мить не опускало руки, бо це той час, 
коли ти маєш бути корисним: своєму 
споживачу, своїм працівникам і своїй 
державі. 

І якщо  навесні минулого року 
на перший план виходила потреба 
у забезпеченні продуктами, то 
десь із літа пріоритети змінилися. 
Саме тоді ми почали думати 
про нове будівництво, яке може 
стати прихистком для людей, які 
вимушені були покинути рідні місця, 
адже їм потрібне буде все: нове 
місцеперебування, нова робота і 
житло. 

Уже зараз ми активно надаємо 

роботу землякам, що вимушено 
покинули свої домівки,  але робота 
і житло будуть потрібні і завтра. 
Тому «Нива» розпочала зведення у 
селі Переяславське двох будинків 
готельного типу на 100 місць кожен, 
які готові прийняти  вимушених 
переселенців із інших регіонів України 
та надати їм роботу з достойною 
зарплатою. 

Не можу сказати, що це рішення 
далося нам легко, бо треба бути 
або дуже відчайдушним, або дуже 
впевненим, щоб посеред великої війни 
заходити у будівництво. У нас те і 
інше, а ще ми віримо у гарне майбутнє 
України, намагаємось допомогти 
землякам і зберегти будівельний 
підрозділ компанії, надавши їм роботу. 

Будуємо за усіма сучасними 
вимогами  до житла. Окрім комфортних 

умов проживання, кімнат площею 
27 квадратних метрів, облаштованих 
санвузлів та кухонь, приміщення бу-
дуть мати потужний підвал-бомбосхо-
вище так само придатний для тривалого 
перебування людей, із усіма комуніка-
ціями, двома виходами, підсиленими 
бетонними стінами, перекриттями та 
вентиляцією. Поруч із будівлями буде 
розташована автономна котельня. 

Власними силами також проклали 
дорогу до будівництва. Вона бетонна, 
але досвід функціонування наших 
виробничих потужностей, говорить на 
користь такого бетонного покриття. 

Після завершення будівництва буде 
також виконано благоустрій території 
та висаджено дерева й кущі, будівлі 
повинні виглядати ошатно. Вони також 
будуть відповідати сучасним вимогам 
щодо термомодернізації, утеплені мі-

неральною ватою із енергоощадними 
вікнами», - коментує будівництво 
директор Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Віталій Шакель.

На час нашої мандрівки на 
майданчику кипить робота. У цьому 
людському мурашнику працює 

загалом близько 30 людей та купа 
будівельної техніки. Крани подають 
бетон, екскаватори завершують 
земляні роботи, тут-таки Bobcat 
розрівнює, а щітки прибирають зайве 
з дороги. Молодий майстер Олександр 
Мальцев виріс до своєї посади уже 
на «Ниві», паралельно навчався. Тут 
також працює досвідчений виконроб 
Богдан Кучеренко, тому усе під 
надійним наглядом.

 На першій черзі будівельники уже 
вийшли на будівництво стін першого 
поверху та розпочинають внутрішні 
роботи на технічному поверсі. На 
другій черзі щойно завершили 
укладання свай та приступили до 
монтажу фундаментних блоків. 

До завершення будівництва ще 
мине немало часу, але кожного дня 
ми рухаємось вперед.

«НИВА» БУДУЄ ЖИТЛО ДЛЯ 
СПІВРОБІТНИКІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

«Війна докорінно змінила наше життя. І це стосується кожного. Вона змусила і 
бізнес ухвалювати неординарні рішення, іти на ризик, і змінювати усталені роками 
правила. Саме тому Група компаній «Нива Переяславщини» вирішувала питання 
з коліс. Ми розуміли, що за плечима у нас кількатисячний колектив, а перед нами 
відповідальність за наповнення щоденного столу споживачів м’ясними продуктами
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Якщо оперувати цифрами, 
то за майже 25 років 

господарювання компанія виросла 
і змужніла. Ми співпрацюємо із 
землевласниками, які мешкають 
у 21-у селі Київщини та 
восьми різних територіальних 
громадах. Уклавши понад 9 тисяч 
довгострокових договорів оренди, 
з 2015 року Група компаній пішла 
назустріч пайовикам, піднявши 
орендну плату з 5% до 9% від 
нормативної грошової оцінки 
землі, у 2017 році - до 11%, у 2019 
році - до 12%, у 2022 році - до 16%.

Водночас ми розуміємо, що ко-
жен населений пункт, де мешкають 
наші партнери-пайовики, повинен 
відповідати вимогам комфортного 
і зручного для проживання 

місця, тому чесно і в повному обсязі 
сплачуємо податки, левова доля яких 
потрапляє до бюджетів місцевих 
громад. Для багатьох таких громад 
ми є основним платником податків, 
тому від нашої своєчасної сплати 
залежать виплати працівникам 
бюджетної сфери, вчителям, лікарям, 
працівникам культури та соціальної 
сфери. Впродовж тривалого часу 
ми перебуваємо в рейтингу ТОП-20 
найбільших платників податків серед 
аграрних підприємств України.

«Реалії нашого життя стали для 
компанії викликом, як і для України, 
і ми доклали усіх зусиль, щоб у 
непростих умовах виконати свої 
зобов’язання перед власниками паїв 
у вказані строки та у повному обсязі. 
Як і обіцяли, виплати сягнули 16% від 
нормативно-грошової оцінки землі. 
Загалом цифра виплачених коштів за 
орендовані паї у 2022 році становить 
близько 80 мільйонів гривень. Також 
майже 8 мільйонів – це ПДФО із паїв, 
60% яких надійде до місцевих громад. 
До початку грудня ми всім виплатили 
орендну плату. Задовольнили потреби 
пайовиків у зерні, для тих, хто тримає 
господарство. Повністю завершили 
видачу тушонки на пай у цьому 
році. Випускаємо власне друковане 
видання «Перевесло», у якому 
розповідаємо про життя компанії 
та наших пайовиків. Щиро вітаємо 
пайовиків із Новим роком! Маємо на 

всіх лише одне бажання – Перемога! 
Віримо, що воно здійсниться і 
цей 2023 рік стане роком нашої 
Перемоги. Доброго всім здоров’я, 
побільше радісних моментів у житті, 
підтримки та любові від близьких», - 
зазначає директор компанії Віталій 
Шакель.

Завжди, тим паче у такий тривожний 
рік, прагнемо бути на зв’язку зі 
своїми пайовиками. У селах для 
цього працює 16 адміністраторів, до 
яких можна звернутись із будь-яким 
питанням. У селах Вознесенське та 
Любомирівка – це Ніна Павлівна 
Андрійченко, у Новій Оржиці – 
Валентина Іванівна Клименко. 
У Старій Оржиці – Валентина 
Василівна Козак, у Переяславському 
та Яблуневому – Марія Володимирівна 
Біляк, у селах Козлів та Студеники – 
Галина Іванівна Карпенко, у Денисах 
та Положаях – Віра Михайлівна 
Кіктенко, у Ничипорівці – Роман 
Васильович Круглов, у Сотниківці 
– Людмила Іванівна Семесько, у Го-
стролуччі - Тамара Іванівна Сидорен-
ко, у Русанові – Тетяна Вікторівна 
Хамбір, у Лозовому Яру – Олександр 

Іванович Кухов, у Семенівці – Іван 
Петрович Тихий, у Капустинцях 
– Микола Федорович Шевченко, У 
Двірківщині – Лариса Миколаївна 
Курінь, у Корніївці та Паришкові 
– Любов Володимирівна Бадун, 
у Сомковій Долині – Анатолій 
Григорович Царьов.

Нехай ця співпраця буде корисною 
людям, а майбутнє буде мирним 
і переможним. Саме цього чекає 
Україна від Нового року.

«НИВА» ДЯКУЄ СВОЇМ ПАЙОВИКАМ
Завершення господарчого року – чудовий 

час, щоб підбити підсумки та сказати спасибі 
усім, хто у цей непростий рік був з нами разом. 
Сьогодні мова піде про землевласників, яких «Нива 
Переяславщини» вважає своїми партнерами

Новоріччя – час 
подарунків і 
втілення мрій, 

час звершення задумів 
і реалізації ідей, час 
відкриття нового. Аби 
не розчаровувати своїх 
прихильників і зробити 
їм приємність, торгова 
марка «П’ятачок» теж 
вирішила не відставати 
й до новорічних свят 
подарувала нашим 
гостям аж два нові 
магазини фірмової 
торгівлі – у Черкасах 
та Каневі. Впевнено 
рухаємось на південний 
схід

«У 2023-у торгова марка 
«П’ятачок» відзначатиме 
15-річчя. За цей час ми 
вдумливо крокували 

до власного споживача: 
вивчали уподобання, 
експериментували зі 
спеціями, шукали свій 
особливий смак. І ми його 
таки маємо, він сформувався 
із нашого ставлення до 
виробу, який виготовляємо. 

Чіткий контроль якості на 
всіх етапах виробництва, 
повага до м’ясного продукту, 

із яким працюємо, висока 
якість і демократична ціна 
– це те золоте ядро, яке 

складає основу нашого 
підходу. Тепер головне 
завдання донести торгову 

«П’ЯТАЧКІВ» -
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Цю доброту ми бачимо скрізь- 
навколо, і її так багато, що 

жодні війни, неприємності, повітряні 
тривоги не в силах її заглушити. 

Уже 33 місяці ми приходимо до 
одиноких людей, щоб поділитися 
звичайними продуктами, а з нами 
діляться гарними побажаннями, 
вдячністю і добротою. Отже доброта 
живе у селах, де ми буваємо. 

Цього разу ми прийшли до наших 
добрих друзів якраз напередодні 
Різдва. Одна із жіночок так і сказала: 
«Думала, от не прийдуть до Нового 
року, напевно що й годі чекати, а так 
прагнули, щоб встигли, бо ніяк не 
хочеться відчувати себе самотньою 
напередодні таких родинних свят». 
Тому коли ми заходили у двір, то вона 
сказала: «Тепер і до мене родинонька 
приїхала».

Ми і справді почуваємось однією 
родиною, бо за цей час знаємо, хто на 
що очікує, хто чим пригощатиме, і хто 
як прибирається до зустрічі. Цього 
разу нас зустрічали, як колядників. 
І чим тільки не обдарували у Старій 
Оржиці: тут були і грушки, наче щой-
но з дерева, і ціла купа цукерок усі-
ляких виробників, і духмяні, щойно з 
печі, пиріжки. І уже не зрозуміло, хто 
кого обдаровує і хто кому гість і бла-
годійник. 

Ми з великою повагою і трохи 
насторожено приїжджаємо у Стару 
Оржицю. Із повагою, бо колись, май-
же 25 років тому, саме із цього села 
почалася історія зростання «Ниви», 
тут були орендовані перші 500 гекта-
рів землі у той час, коли ніхто навіть 
не уявляв, що із цієї землі щось буде 
і вона дасть початок компанії - лідеру 
аграрної галузі і одному із відомих ви-
робників м’ясо-ковбасних виробів.

А з настороженістю, бо нас 
попереджали, що у Старої Оржиці 
свій особливий норов. Але на щастя, 
ми того норову не побачили, натомість 
зустріли чесних відкритих людей, 
які цінують добре слово і готові 
поділитись останнім. Починаючи із 
найповажнішої жительки, якій 93 

роки, і до наймолодшої, якій трохи за 
шістдесят, усі були вдячними і бажали 
лише одного, як того бажає кожен 
українець, – Перемоги. 

Щиро дякуємо за щедрість душі 

і смачні дарунки, не втомимося 
підтримувати вас і вітаючи із святками 
зичимо здійснення цього головного і 
всіх бажань цього року. Нехай Небесні 
сили бережуть Україну, її воїнів, її 
незламних людей. І нехай ніколи не 
буде ворожою навалою подолана 
людська доброта. Бо і на свята, і в 
будень доброта живе поміж людей: 
не дає їм втратити надію, викохує 
вдячність і твердо вірить у Перемогу!

ДЕ ЖИВЕ ДОБРОТА НА СВЯТА?

Новорічно-різдвяні свята – то можливість ще раз 
оглянутися на те, чим ми жили, що любили, до кого 

були прихильними, зрештою, що доброго ми зробили 
для світу у цьому непростому році. І нібито є про що 
сказати, і є чим пишатися, бо найголовніше, що цей рік 
не зробив нас ані черствими, ані безсердечними, що він не 
забрав у нас радості дивуватися світові і гарним людям, 

а ще не позбавив нас доброти...

марку до споживача. 
За багатьма позиціями 
ми гідно конкуруємо із 
найбільшими м’ясними 
марками, тому переконані, 
що продукція ТМ згодом 
дійде до кожного куточка 
України, в тому числі й 
через розподільчі центри 
мережевих супермаркетів.

Водночас, ставши 
одного разу на стежку 
фірмової торгівлі, тепер 
ми прокладаємо шляхи до 
своїх покупців у різних 
куточках країни. Фірмова 
торгівля дозволяє довезти 
до гостей магазинів 

продукцію у стислі терміни, 
найвищої якості та за цінами 
виробника.

Часто у Черкасах при 
зустрічі із пайовиками 
компанії чуємо запитання: 
де придбати продукцію 
«П’ятачка»? Нещодавно 
ми відкрили магазин на 
вулиці Благовісна, 269/15. 
Нині маємо новий, уже 
другий магазин в обласному 
центрі, що дозволить 
розширити доступність 
наших м’ясних виробів 
широкому колу споживачів. 
Тим паче, що розташований 
він поруч із ринком та 

залізничним вокзалом. Тут 
є весь асортимент м’ясних 
товарів і ми можемо його 
ще розширити суміжними 
товарами, єдине, що 
може нам завадити – 
це невизначеність з 
електропостачанням, яка 
стане основною ближче 
до літа, але сподіваємось 
на Перемогу України та 
розв'язання цих проблем.

Водночас ми відкрили 
магазин у Каневі. Він 
також зручний логістично, 
ми оперативно можемо 
постачати туди свої вироби. 
Магазин розташований у 

центрі на кільці, поруч із 
ринком.

Таким чином кількість 
наших фірмових магазинів 
зросла до 40. Маємо амбітні 
плани щодо подальшого 
просування якісного і 
достойного товару на ринок 
м’ясних продуктів. Робимо 
все для доступності та 
наближення до споживачів 
виробів ТМ «П’ятачок», 
- коментує розширення 
мережі торгівлі фінансовий 
директор компанії, куратор 
ТМ «П’ятачок» Олександр 
Кучер.

Магазин у Черкасах охочі 
можуть знайти за адресою 
Вернигори, 2.

У Каневі чекаємо вас за 
адресою вул. Енергетиків 
2В. Час роботи магазину 

щоденно із 8 години ранку 
до 19.00 вечора.

Сорок наших магазинів 
зустрічають своїх гостей 
з любов’ю і готовністю 
подарувати справді смачні 
моменти життя! 

Ми додаємо енергії нашій 
боротьбі за Перемогу!

- УЖЕ СОРОК!
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Маленька зернинка, оспівана 
у сотнях українських пісень і 
возвеличена у поезіях – то початок 
і першооснова великого хліба. Але 
й вона сама потребує немалого 
догляду та турботи, щоб вирости 
до колоска. Та мало її виростити 
й зібрати, треба ще очистити, 
висушити та зберегти. Недаремно 
українське прислів’я твердить: 
«Як очистиш зерно, так і вродить 
воно»

Саме про цей етап - 
зберігання зерна - говоримо 

зі спеціалістами елеваторного 
господарства Групи компаній «Нива 
Переяславщини».

Загалом елеваторні потужності 
компанії складають 173 тисячі тонн 
збіжжя. Частина площ дісталася 
нам від Переяславського ЕКХП, 
але то тільки маленька часточка, 
решта – то вже надбання «Ниви». На 
трьох перших елеваторах, кількох 
напільних складах та сушках 
хазяйнує Михайло Махарадзе, 
вони збудовані до 2017 року. 
Добротні, добре вентильовані 
автоматизовані приміщення, але 
час висуває нові умови, тому 
згодом вони потребуватимуть 
істотної реконструкції. Також до 
його господарства входить цех 

відвантаження зерна, бо підприємство 
щороку експортує до 100 тисяч тонн 
ріпаку та кукурудзи. Тільки у цьому 
році із продажем зерна були величезні 

труднощі через повномасштабну 
війну росії проти України.

Решта елеваторів та сушок збудовані 
пізніше і повністю комп’ютеризовані. 
Досвідчені працівники, старожили 
компанії, з усмішкою згадують, 
як кричали через увесь двір: 
«Перекривай першу лінію, пускай 
на другу!», - саме так відбувався 
рух зерна. Нині усе зовсім інакше. 
Очільник підрозділу елеваторів 
Олександр Борисенко розповідає про 
роботу свого дітища із захватом і не 
без гордості.

«Сьогодні працювати саме 
задоволення. Від моменту 
вивантаження зерна і до його 
надходження на комбікормовий 
завод – усе на екрані комп’ютера. 
Тут відстежується температура, 
наповненість силосів-банок, рух зер-

на. Зерно – то живий організм, воно 
дихає, набирає чи віддає вологу, пе-
реміщається, тому потребує постій-
ної уваги.

З таким новітнім обладнанням, 
сучасними імпортними сушками 
доглядати його не складно, однак цей 
рік став справжнім випробуванням 
для підприємства. Трьох наших 
молодих і обізнаних працівників 
було мобілізовано, а щоб навчити 
елеваторника, має минути сезон 
сушки, цілий рік.

По-друге, жнива 2022 були такі ж 
неоднозначні, як і весь рік. Кукурудза 
досі ще не зібрана. Аграрії буквально 
виривають у погоди по кілька тонн на 
добу.

І найголовніше – постійні 
відключення світла. Завдяки 
співпраці з енергетиками та 
розумінню, що ми об’єкт критичної 
інфраструктури, знаємо, коли будуть 
відключення. Щоб складна техніка не 
зупинилася під час роботи, зупиняємо 

її самі, переходимо на живлення від 
генераторів і запускаємо знову. 

Тому доводиться і посеред ночі 
телефонувати кожному з операторів 

із попередженням про відключення. 
Але до умов пристосувались, шкода, 
що кожна зернина через дорожчання 
електроенергії справді стає 
золота. Але тримаємось, виручає 
величезний досвід і професіоналізм 
працівників і розуміння того, що 
ми годуємо людей і ще процес 
безперервний».

На моніторі комп’ютера складні 
переплетіння ліній, перехідників, 
вузлів. Ними безперервно рухається 
зерно, бо то тільки здається, що 
потрапило збіжжя до силосу і вже 
завершилася хліборобська робота. 
Насправді вона триває щохвилини. 
Зерно рухається, підсушується, 
направляється до комбікормового 
заводу і так цілий рік, допоки не 
прийде час вичищати силоси та 
готувати до зерна нового урожаю. 

ЗЕРНО - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ. 
ВОНО ПОТРЕБУЄ ТУРБОТИ

«Ми живемо у складний, але 
історично неповторний час, 
коли життя кидає виклики, 
а ми маємо реагувати на них 
оперативно і ефективно. Нині такі 
виклики стоять перед фірмовою 
торгівельною мережею «П’ятачок» 

Унаслідок повномасштабної війни в 
Україні багато виробників змушені 

були піти, але споживачі повинні отримувати усі 

необхідні товари, особливо, якщо це продукти. 
Торгівля, як і природа, не терпить пустоти, отже, 
ми бачимо своїм завданням наближення нашого 

МАГАЗИН У МИРОНІВЦІ
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Компанія – то не лише технології, 
стратегія і плани, компанія 

- то люди. Їх професійні уміння 
створюють особливі передумови 
для розвитку, дарують можливості 
здійснювати прориви, рухати 
цю велетенську машину вперед. 
Навіть найменший гвинтик у цьому 
механізмі виконує свою особливу 
роль. І сміємо не повірити, що на ваше 
місце можна знайти сотню інших, бо 
саме ви робите цю роботу найкраще, 
а ваша доля неодмінно впливає на 
розвиток і долю підприємства.

Сьогодні розмова піде саме про 
таких людей, бо ми заглянемо 
до міста майстрів – майстерні. 
Зовсім нещодавно розповідали про 
облаштування цього місця, нині тут 
уже все обжито, скрізь закуточки з 
обладнанням, деталями, запчастина-
ми, але, попри велику кількість всьо-
го, є у цьому якийсь дивний, тільки 
майстрам зрозумілий порядок. Тут 
дбайливо на кілочку висять труби, 
у жерстяній баночці зібрані дротики 
різного діаметру, а на великих столах 
– майбутні заготовляння для деталей.

Про роботу майстрів усе знає 
головний інженер ЕКХП Віталій 
Миколайович Барабаш. Тут кожна 
людина – то цілий цех і цех може 
бути з однієї людини. Ось заглянемо 
до Олександра Яковича Серги. Він 
бляхар. Зараз уже не часто зустрінеш 
людину із такою професією, але 
для елеваторного господарства 
він на вагу золота. Тут із металу 

виростають труби різної конфігурації 
зі згинами під будь-яким кутом, 
навіть не віриться, що все це зроблено 
вручну. Стаж майстра на підприємстві 
53 роки, бо ще до «Ниви» він уже 
працював на хлібохарчкомбінаті.

Сусіднє приміщення - для 
холодильщика. Застати Дмитра 
Михайловича Ситника на місці – 
велика дивовижа, бо у кожному із 
сорока наших магазинів «П’ятачок» 
є по кілька холодильників, які 
потребують вчасного обслуговування, 
а ще кондиціонери… Тому Дмитро 
Михайлович майстер тепла і холоду. 
А у його валізці є всілякі штуки, що 
дозволяють виправити будь-який 
недолік у роботі обладнання.

Поруч токарний цех. У ньому чаклує 
над деталями Максим Сергійович 
Фадєєв. Хоча його верстат на рік 
старший за нього, але в умілих руках 
працює безвідмовно і немає деталі, яку 
Максим Сергійович не може виточити. 
Він і токар, і фрезерувальник, і 
слюсар. Він із нового покоління 
Майстрів, вчиться, росте і любить 

свою професію. Всяка робота горить 
у молодих умілих руках.

Микола Петрович Горбатенко 
– зварювальник по нержавіючій 
сталі. Зрозуміло, що на виробництві 
продовольства більшість деталей, 
покриття, засобів виробництва 
– то нержавійка. А ще є, крім 
м’ясопереробки, – рендеринг, очисні, 
теплопункти. А Микола Петрович – 
майстер на всі руки.

Володимир Володимирович 
Шапаренко – висококласний зва-
рювальник. Його попередня робота 
вимагала від нього абсолютної 
чіткості, тому і зараз Володимир 
Володимирович зробить усе з 
точністю до міліметра. Двері, ворота, 
транспортер, норія, і навіть мангал 
для благодійності буде зроблено 
з філігранною майстерністю, 
акуратно і вправно. А якщо потрібно 
неординарне інженерне рішення, то 
це також до нього, він може зарадити 
там, де навіть виробники не все 
врахували. 

А ще серед майстрів ціла команда 

слюсарів. Кожен спеціаліст своєї 
справи. Михайло Васильович 
Кирильчук працює на підприємстві 
понад 15 років. До цього спробував 
багато професій, але саме ця стала 
улюбленою, бо слюсар він від Бога. 
Немає роботи, яку він не може 
виконати. Поруч із ним навчаються 
і зростають інші – В’ячеслав 
Вікторович Вовченко та Петро 
Павлович Міщенко. А разом вони 
міцна і професійна команда, якій під 
силу все.

Отож ми з вами заглянули у Місто 
Майстрів, побачили, що в справних 
руках навіть залізо стає слухняним, 
їм скоряється сучасна серйозна 
техніка. 

І нехай так і буде, бо світом 
правлять професіонали.

МІСТО МАЙСТРІВ НА «НИВІ»
На такому великому підприємстві, як «Нива 

Переяславщини», часто виникає думка: чи випадковими є 
саме ці люди і як могла б скластися доля компанії й кожного, 
якби вони не об’єдналися – «Нива» і професіонали

продукту до споживача. Саме тому працюємо, 
щоб з’явилося більше магазинів «П’ятачок». 
Наш наступний відкритий у дуже особливому 
для компанії місті – Миронівці. Це батьківщина 

засновника і власника компанії «Нива 
Переяславщини» Олександра Олексійовича 
Мостіпана, тому ми маємо надію, що «П’ята-
чок» у Миронівці стане улюбленим родинним 
м’ясним магазинчиком, а наш слоган: «Живіть 
смачно!» - подарує жителям справжню насолоду 
від споживання нашої продукції. У всякому разі 
ми робимо усе для того, щоб так і сталося. На це 
працює кожен співробітник компанії. Хтось ви-
рощує добірне зерно, хтось поросят, із якісного 
м’яса виробляються чудові вироби і зрештою їх 
отримує споживач. 

Команда, що працює в наших магазинах 
зараз – це 80 продавців, ціла армія водіїв, які 
доставляють до магазинів тричі на тиждень 
найсвіжішу продукцію. Усе для того, щоб гостей 
наших магазинів завжди було чим порадувати. 
Мережа розвивається, щоб найкращі продукти 
можна було купити просто біля дому. Хтось 
зауважить: це божевілля! Проте коли віриш у 
ЗСУ й нашу перемогу, мусиш робити усе, щоб 

повернути стабільність у життя земляків, тому 
і відкрили новий сучасний магазин», - зазначає 
фінансовий директор підприємства, куратор 
торгової марки «П’ятачок» Олександр Кучер. 

Від нині жителі Миронівки зможуть оцінити 
смак нашої продукції, високу якість виробів і 
чудове обслуговування. Магазин «П’ятачок» 
розташований у самому центрі міста за адресою 
вулиця Соборності, 77а, де вас радо зустріне 
наш продавець Ірина Козирєва.

Заходьте до нас із 8.00 ранку до 19.00 вечора 
щоденно. У неділю - із 8.00 до 18.00. 

Тут ви знайде все, що треба, і навіть більше: 
широкий асортимент напівфабрикатів, свіжого 
охолодженого м’яса, ковбасні вироби, м’ясні 
делікатеси і все, без чого не можна уявити свого 
щоденного столу, а ще ввічливий персонал і море 
знижок. Асортимент настільки різноманітний і 
цікавий, що не залишить байдужим жодного. 
Ці невеличкі м’ясні магазинчики відрізняються 
поміж інших, бо у них є любов до всього, що 
ми виготовляємо, і до всіх, кого обслуговуємо. І 
навіть у найважчі часи вони продовжуватимуть 
працювати й допомагати, вселяючи в нас віру у 
те, що завтра все буде добре … інакше ніяк!

ВІДКРИТО - УЖЕ  41!
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Перша номінація – історична. Вам потрібно дати 
максимум правильних відповідей на такі запитання:

1. Перший найнятий працівник НП – коли і 
хто?

2. Де вперше були засіяні землі НП?
3. З ким було підписано перший договір на 

оренду землі?
4. Коли збудовано перший комплекс для 

відгодівлі свиней?
5. Коли з'явилася ТМ «П'ятачок» і хто 

придумав бренд?
6. Кому НП уперше виплатила плату за 

оренду паю?
7. Скільки нині магазинів у торговельній 

мережі «П'ятачок»?

''

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!

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

Магнітні бурі у лютому. Застерігаємо: 5 лютого — сильна магнітна буря. 7 лютого — середня магнітна буря. 10 лютого 
– знову очікується сильна магнітна буря. Бережіть себе!

НАМ-25!  8

У с. Стара Оржиця 60 років зустріли: 
Сідлецька Ганна Петрівна - 1.01, Іщенко 
Валентина Григорівна – 4.01, Гейко Надія 
Михайлівна -13.01, 65-річчя - Сухляк Ва-
силь Михайлович (10.01), 70 років - Шев-
чук Віталій Сергійович (1.01), 75 - Черед-
ніченко Віра Михайлівна -18.01. 

У Новій Оржиці  Гойса Микола Воло-
димирович, Ляшенко Василь Іванович - 
14.01, Стрілець Ніна Миколаївна - 26.01 
- відзначили 60! Шкарупіло Наталія Єв-
генівна - 31.01- 65! 

У Ничипорівці Цвірко Петро Володи-
мирович 5.01 відзначив 65!

Бажаємо вікувати в щасті і мирі!

У Русанові Чернюк 
Надія Іванівна відзначила 
60-річчя 4.01, Топіха Ми-
кола Михайлович  - 1.01, 
Онищенко Любов Петрівна 
-2.01 та Соловей Катерина 
Панасівна 18.01  – 70 років, 
Довжик Оксана Іванівна 
3.01 та Левкевич Петро Фе-
дорович 23.01 - 75, Риндич 
Яків Іванович 8.01 - 85! 

Миру і щастя!

У Яблуневому Самойленко 
Ольга Степанівна зустріла 
18.01 - 65-річчя, Припіялова 
Ганна Миколаївна 24.01 – 70, 
Мороз Ніна Миколаївна 1.01 
- 75, Удод Микола Йосипо-
вич 15.01 – 80, Риндич Яків 
Іванович 8.01 та Грицан Те-
тяна Аврамівна 14.01 – 85! 

У Сотниківці Мацола Ган-
на Петрівна зустріла 10.01 
-60-річчя!

Щастя і добробуту!

У Паришкові – 
70 років зустріли 
Гаркавенко Леонід 
Михайлович 5.01, 
Головко Павло Во-
лодимирович 21.01 
та Трокай Ніна 
Олексіївна 31.01, 
Корж Ніна Карпівна 
20.01 - 85 років! 

Нових щасливих 
ювілеїв!

У Козлові 2.01 Авра-
мич Анатолій Іванович 
зустрів 60, Тилигуз Ана-
толій Григорович 11.01,

Серга Василь Дем’я-
нович 12.01 – 65, Они-
щенко Любов Петрівна 
- 2.01 та Сеніна Тетя-
на Іванівна - 3.01  - 70 
років, Ковалівська Ган-
на Степанівна 18.01 
– 80, Конишенко Ана-
толій Іванович 25.01-85! 

Щастя і миру вам!

У Гостролуччі Фролова Віра Василівна 
відзначила 14.01, Гранько Григорій Мико-
лайович 20.01, Аброскін Олександр Іва-
нович 24.01 - 60, Бишовець Любов Олек-
сандрівна 1.01 та Бобир Ольга Василівна 
30.01 – 65, Джулай Катерина Павлівна 
7.01 та Дорощук Ганна Данилівна 28.01 
– 70, Савченко Василь Панасович 1.01 та 
Демченко Ольга Андріївна 18.01 – 80! 

У Семенівці Гресько Володимир Петро-
вич 13.01, а Кочерга Наталія Миколаївна 
18.01 - зустріли 60-річчя!

Хай здоровиться у мирі!

У Сомковій Долині Чер-
нюк Оксана Дмитрівна 2.01 
та Коваль Людмила Іванівна 
26.01 святкували 70-річчя, 
Степанченко Дмитро Пе-
трович - 6.11 – 70, Царьова 
Варвара Микитівна 10.01 – 
80, Боліла Ганна Марківна 
10.01 -8 5!

У селі Переяславське Мар-
ченко Ганна Василівна 10.01 
відзначила 65, тож многая 
літа вам у мирі!

У Студениках Плехневич 
Надія Семенівна 13.01 та 
Матюк Ганна Павлівна 18.01 
зустріли 70! 

У Любомирівці Омельчен-
ко Ніна Володимирівна зу-
стріла 1.01 - 60-річчя, Горбач 
Тетяна Федорівна 22.01 – 65, 
Сідько Надія Михайлівна 
16.01 – 70, Коршак Петро 
Іванович 1.01 – 75, Кулик Га-
лина Сергіївна 16.01 – 80! 

Щастя і добробуту!

У селі Возне-
сенському зустрів 
(26.01) 60-років 
Жигаль Віктор Пе-
трович, Кващук 
Любов Іванівна 2.01 
– 65-річчя, Хруль 
Віталій Миколайо-
вич 2.01, Горбач Ка-
терина Іванівна 9.01 
та Короб Ганна Ан-
дріївна 13.01 – 75, з 
чим ми щиро вітає-
мо!  Щасти вам!

У Двірківщині 1.01 
Кулик Раїса Василівна 
та 27.01 Тарасюк Ганна 
Віталіївна відзначили 
60, Маренець  Сергій  
Григорович 20.01, По-
котило  Лідія  Воло-
димирівна  – 65, Сапі-
га  Ганна  Миколаївна 
19.01 – 70, Киша  Ніна  
Олександрівна 13.01 та 
Пилипенко Надія  Пи-
липівна 24.01- 85! Дов-
гих і мирних років!

8. Коли відкрито найближчий до вас магазин та 
ПІБ продавця?

9. Яку ставку НП платить за оренду паїв?
10. Яку суму витратило підприємство на благодійні 

цілі у 2022 році?
11. Назвіть ПІБ найповажнішого за віком 

працівника НП і пайовика?
Одразу зауважимо, що керівництво НП вищої ланки 

не братиме участі в конкурсі, щоб зрівняти шанси;

Наступний конкурс – поетичний. Напишіть вірш про 
НП: її історію, сьогодення, про працівників чи пайовиків 
підприємства, про роботу чи велику благодійну місію 
– словом про все, що стосується «Ниви». Обмеження 
– не більше 6-ти куплетів;

Конкурс прозовий – надішліть нам цікаву розповідь 
про НП розміром один аркуш формату А4;

І, зрештою, конкурс фото-відео-художній: 
присилайте яскраві світлини(не більше 3-х), короткі 
відеофільми(один, не довший за 90 секунд), власні 
малюнки чи ілюстрації, будь-як повязані з НП. 

Усі свої роботи просимо передавати 
адміністраторам у населених пунктах або надсилати 
на електронну пошту: pereveslo2020@ukr.net

Термін – до 21 лютого
Одна особа бере участь лише в одному з 

конкурсів
Телефон/вайбер для довідок: 0983893464 - 

Михайло

Ти - зоря моя щаслива, незрадлива моя «Нива»!
Шановні читачі нашої газети! Переконані, що ви уже давно скучили за різноманітними конкурсами від «Перевесла». І на це були 

об'єктивні причини – усім нам зараз не до розваг… Але так ми думали раніше! Бо дика рашистська орда, зрештою, того й хоче, щоб 
ми страждали. А ми, їм навсупір, будемо жити! Тим паче, що наша улюблена «Нива Переяславщини» (далі – НП) 5 березня відзначає 25 
років від дня заснування! Урочистості зі зрозумілих причин відмінили, проте непомітно така дата теж не може пройти! Тож оголошуємо 

полювання на призи у 4-х номінаціях!


